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 فتح السـالم 

 شزح 
 عوذة األحكام

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين 

 ُمـ يمت٤مسمف ومتح اًمب٤مري  ُم٠مظمقذٌ 

 

٘مف  سمف وطم٘مَّ  ََجََٕمف وهذَّ
ـُ قمبد اًمسَّ : أسمق حمٛمد   د اًمٕم٤مُمر حمٛمَّ  الم سم

 
 اجمللذ السابع

يامن واًمٜمذور وإـمٕمٛم٦م وإض٤مطمل يمت٤مب إَ 

 وإذسم٦م واًمٚمب٤مس واجلٝم٤مد واًمٕمتؼ

 
وال هاًع هي ًسخِه , وفىةت حقىق الطبـع حم

ىم طالب العلن
ُ
 .واالستوفادة هٌه لعو

 
 060324ومسح وزارة اإلقمـالم سمرىمؿ               
   6302/ 232رىمؿ اإليداع . 602 - 0ديقي              

 423-230-36-2306-3ردُمؽ 
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 كتاب األمياى والٌذور

 .اًمٞمد اًمّٚمٖم٦م ذم اًمٞمٛملم وأصؾ،  يٛملم َجع اهلٛمزة سمٗمتح:  إيامن

 سمٞمٛملم يمؾ   أظمذ حت٤مًمٗمقا إذا يم٤مٟمقا ّّٕنؿ ، احلٚمػ قمغم وأـمٚم٘م٧م

 .ص٤مطمبف

 احلٚمػ ومسّٛمل،  اًمٌّمء طمٗمظ ؿم٠مّن٤م ُمـ اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد ٕنّ :  وؿقؾ

  .هب٤م ًمتٚمّبسف يٛمٞمٜم٤مً  قمٚمٞمف اعمحٚمقف ّٛملوؾُم ،  قمٚمٞمف اعمحٚمقف حلٗمظ سمذًمؽ

 . وأرهمػ يمرهمٞمٍػ  أيٛمـ قمغم أيْم٤مً  اًمٞمٛملم وجيٛمع

 وهذا،  هلل صٗم٦م أو اؾمؿ سمذيمر اًمٌّمء شمقيمٞمد سم٠مّّن٤م ، ذقم٤مً  ّروم٧موقمُ 

 . وأىمرهب٤م اًمّتٕم٤مريػ أظمٍم

  .اًمّتخقيػ سمٛمٕمٜمك اإلٟمذار وأصٚمف ، ٟمذر َجع واًمٜمّذور

 .أُمرٍ  حلدوث سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس ُم٤م إجي٤مب سم٠مّٟمف:  اًمّراهم٥م وقمّرومف
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 الحديث األول
:  ملسو هيلع هللا ىلصال رشقل اهلل ؿ: ؿال ,  رة ؿُ ظـ ظبد افرمحـ بـ َش  -316

 ظطقتفا ظـ مسلفةٍ أُ  , ؾنكؽ إنْ  اإلمارة افرمحـ بـ شؿرة ٓ تسللِ يا ظبد 

, وإذا حؾػت  ظؾقفا ظـَت ظطقتفا ظـ ؽر مسلفٍة أُ أُ  , وإنْ  ـؾت إفقفاوُ 

افذي  , وائِت  ؿقـؽ, ؾؽّػر ظـ يَ  ؽرها خرًا مـفا , ؾرأيَت  ظذ يؿغٍ 

  ( ).هق خرٌ 

 

ـِ ظـ  : )ؿقفف   صدىم٦م سمـ إسمراهٞمؿ رواي٦م ذم (  شؿرةَ  ظبد افرمحـ ب

 أو تقةؿم َؾ ٤مسمُ يم ُمٕمف همزا ويم٤من " احلسـ قمـ قمبٞمد سمـ يقٟمس قمـ

  ." صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف ( ) "شملمتقؿم

،  احلسـ قمـ اًمرسمٞمع سمـ إؾمح٤مق محزة أيب ـمريؼ ُمـ ًمٚمٓمؼماين ويمذا

 ُمـ أيْم٤مً  وأظمرضمف . ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد ُمع همزوٟم٤م:  سمٚمٗمظ ًمٙمـ

 وُمـ .ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد ٜملطمدصم احلسـ قمـ زيد سمـ قمكم ـمريؼ

 .اًمرمحـ قمبد طمدصمٜم٤م احلسـ قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ اعمب٤مرك ـمريؼ

 إرسمٕملم " ذم اًمره٤موي اًم٘م٤مدر قمبد احل٤مومظ فـمرىمَ  ظمرج وىمد

  .احلسـ قمـ اًمرواة ُمـ ٟمٗمس٤مً  وقمنميـ ؾمبٕم٦م قمـ ًمف " اًمبٚمداٟمٞم٦م

 واعمديٜم٦م ُمٙم٦م أهؾ ُمـ اًمٙمثػم اًمٕمدد احلسـ قمـ رواه:  ىم٤مل صمؿ

__________________ 
ُمـ ـمرق (  6266) وُمسٚمؿ (  2263،  2262،  2030،  2036) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .قمـ احلسـ قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة 

واًمِمتقة ُمٗمرد  .وهق شمّمحٞمػ واضح.(يم٢مسمؾ ؿمٜمقءة أو ؿمٜمقءشملم ) ذم اعمٓمبقع وىمع ( 6)

 .ؿمت٤مء



 النذوراأَليمان و كتاب     

4 

 جظمرَّ  صمؿ ، اخلٛمسلم قمغم يزيدون وًمٕمٚمٝمؿ .واًمِم٤مم وم٦مواًمٙمق واًمبٍمة

 قمـ احلسـ قمـ ٟمٗمس٤مً  ؾمتلم ُمـ أيمثر قمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ احل٤مومظُ  فـمرىمَ 

 .ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد

 سمـ اهلل قمبد أيب احل٤مومظ سمـ اًمرمحـ قمبد اًم٘م٤مؾمؿ أسمق احل٤مومظ ورسد

 ٟمٗمس٤مً  وصمامٟملم ُم٤مئ٦م ومبٚمٖمقا احلسـ قمـ رواه ـُمَ  أؾمامء " شمذيمرشمف " ذم ُمٜمده

 قمبد.  ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل قمـ رواه:  ىم٤مل صمؿ . وزي٤مدة

 سمـ وقمدي وأٟمس هريرة وأسمق اًمدرداء وأسمق ُمقؾمك وأسمق قمٛمرو سمـ اهلل

 قمب٤مس سمـ اهلل وقمبد ُمسٕمقد سمـ اهلل وقمبد ؾمٚمٛم٦م وأم وقم٤مئِم٦م طم٤مشمؿ

  .اٟمتٝمك .طمّملم سمـ وقمٛمران اخلدري ؾمٕمٞمد وأسمق قمٛمر سمـ اهلل وقمبد

 .اًمب٤مب وذم:  ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد طمدي٨م ُمذياًمؽم أظمرج ٤موعَمَّ 

 .مخس٦م وأمهؾ،  أوًٓ  اعمذيمقريـ اًمثامٟمٞم٦م ومذيمر

َّٓ  اًمؽمُمذي ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م واؾمتدريمٝمؿ ،  قمٛمر واسمـ ُمسٕمقد اسمـ إ

 أيب واًمد - اجلِمٛمل ُم٤مًمؽ سمـ وقمقف احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م:  وزاد

  .ٗمس٤مً ٟم قمنم ؾمت٦مَ  ومٙمٛمٚمقا - اًمرمحـ قمبد واًمد - ذيٜم٦موأُ  - إطمقص

 ذم وًمٞمس ، سم٤مًمٞمٛملم يتٕمٚمؼ ومٞمام يمٚمٝم٤م اعمذيمقريـ أطم٤مدي٨م:  ىمٚم٧م

 . " اإلُم٤مرة شمس٠مل ٓ " ُمٜمٝمؿ أطمد طمدي٨م

 همػم ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد قمـ رواه أطمداً  أنَّ ،  ُمٜمده اسمـ يذيمر ومل

 قمبد قمـ رواه ؾمػميـ سمـ حمٛمد أنَّ ،  اًم٘م٤مدر قمبد ذيمر ًمٙمـ،  ـاحلس

،  ؾمػميـ واسمـ احلسـ قمـ خلرازا قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ أؾمٜمد صمؿ .اًمرمحـ

 .احلدي٨م .اإلُم٤مرة شمس٠مل ٓ:  ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ ًمٕمبد ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل أنَّ 
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 احلسـ رواي٦م واعمحٗمقظ ، اًمقضمف هذا ُمـ إٓ يمتبتف ُم٤م همري٥ٌم :  وىم٤مل

  .اٟمتٝمك .اًمرمحـ قمبد قمـ

 اسمـ سمرواي٦م اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس - ضٕمػ ُمـ ؾمٜمده ذم ُم٤م ُمع - وهذا

 رواي٦م ُمـ احل٤مومظ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ وأظمرضمف ، اًمرمحـ قمبد قمـ ؾمػميـ

 اعمٕمجؿ" ُمـ أورده .ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد قمـ قمب٤مس اسمـ ُمقمم قمٙمرُم٦م

 إمم سمسٜمده اعمروزي قمكم سمـ حمٛمد شمرَج٦م ذم وهق ، ًمٚمٓمؼماين " إوؾمط

 رؾمقل هومسامَّ  يمٚمقب قمبد ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمبد اؾمؿ يم٤من:  ىم٤مل قمٙمرُم٦م

 ٓ اًمرمحـ قمبد ي٤م شمٕم٤مل : وم٘م٤مل ض٠ميتق وهق ، سمف ومٛمرَّ  اًمرمحـ قمبد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .احلدي٨م .اإلُم٤مرة شمٓمٚم٥م

 .حمتٛمؾ ًمٙمٜمف،  اًمرمحـ قمبد قمـ محٚمف سم٠مٟمف قمٙمرُم٦م ومٞمف حيٍمر  مل وهذا

 وٓ ، يمٞمس٤من سمـ اًمرمحـ قمبد إٓ قمٙمرُم٦م قمـ يروه مل:  اًمٓمؼماين ىم٤مل

  .ُمٜمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمدرداء أسمق سمف شمٗمرد إؾمح٤مق اسمٜمف إٓ قمٜمف

 إؾمح٤مق واسمٜمف ، اًمرازي طم٤مشمؿ أسمق ضٕمٗمف يمٞمس٤من سمـ اهلل قمبد:  ىمٚم٧م

 .احل٤ميمؿ أمحد أسمق ًمٞمٜمف

 ؿمٛمس قمبد سمـ طمبٞم٥م اسمـ يٕمٜمل( يا ظبد افرمحـ بـ شؿرة : ) ؿقفف 

 .رسمٞمٕم٦م ؿمٛمس وقمبد طمبٞم٥م سملم:  وؿقؾ،  ُمٜم٤مٍف  قمبد سمـ

 .اًمٗمتح ُمسٚمٛم٦م ُمـ وهق،  ؾمٕمٞمد أسمق اًمّرمحـ قمبد ويمٜمٞم٦م

 .( ) واًمّتخٗمٞمػ أّوًمف سمْمؿّ  يماللٍ  قمبد اإلؾمالم ىمبؾ اؾمٛمف يم٤من:  وؿقؾ

 أرؾمٚمف،  يديف قمغم ؾمجست٤من ومتح ويم٤من،  اًمٕمراق ومتقح ؿمٝمد وىمد

__________________ 
م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف قمٜمد اًمٓمؼماين( 6)   .شم٘مدَّ



 النذوراأَليمان و كتاب     

6 

  .همػمه٤م وومتح ومٗمتحٝم٤م اًمّّسّي٦م قمغم ًمٕمثامن اًمبٍمة أُمػم قم٤مُمر سمـ اهلل قمبد

 ًمف وًمٞمس،  سمسٜم٦مٍ  سمٕمده٤م وؿقؾ،  مخسلم ؾمٜم٦م ُم٤مت:  ؾمٕمد اسمـ وىم٤مل

 .احلدي٨م هذا ؾمقى اًمبخ٤مرّي  ذم

 ذم ووىمع . احلدي٨م ـمرق أيمثر ذم اًمذي ذاه ( تسلل ٓ: )  ؿقفف

 اًمٜمّٝمل سمّمٞمٖم٦م " تٛمٜملّمّ شم ٓ " ًمٗمظ احلسـ قمـ ( ) قمبٞمد سمـ يقٟمس رواي٦م

 اًمٜمّٝمل ُمـ أسمٚمغ اًمّتٛمٜمّل قمـ واًمٜمّٝمل،  اًمّث٘مٞمٚم٦م سم٤مًمٜمّقن ُم١ميّمداً  اًمّتٛمٜمّل قمـ

 .اًمّٓمٚم٥م قمـ

 اًمقٓي٦م: أي  .سمٙمّس اهلٛمزة(  اإلمارة: ) ؿقفف 

 .ؾم١مالٍ  : أي ( مسلفة ظـ) :  ؿقفف

 وُمِمّدداً  خمّٗمٗم٤مً  اًمٙم٤مف ويمّس اًمقاو سمْمؿّ  ( إفقفا ـؾتوُ ) :  ؿقفف

 إمم يمؾوُ  وُمـ،  إًمٞمٝم٤م سف:  أي .اعمخّٗمػ وُمٕمٜمك،  اًمالم وؾمٙمقن

 أُمره وويمؾ. ( ) " ٟمٗمز إمم شمٙمٚمٜمل وٓ " اًمّدقم٤مء ذم وُمٜمف،  هٚمؽ ٟمٗمسف

__________________ 
ًمٙمـ  .( 6266) وُمسٚمؿ (  2632) أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري  .رواي٦م يقٟمس قمـ احلسـ( 6)

ّٟمام أطم٤مًمف وإ، أُّم٤م ُُمسٚمؿ ومٚمؿ يسؼ ًمٗمظ يقٟمس ، يمذا قمٜمد اًمبخ٤مري (  .ٓ شمس٠مل) سمٚمٗمظ 

ج احلدي٨م ُمـ  . قمغم رواي٦م ضمرير سمـ طم٤مزم رواي٦م اًمٕمٛمدة ومل أر هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمٜمد ُمـ ظمرَّ

  .ـمريؼ يقٟمس

ُمـ ـمريؼ زي٤مد (  6/666)  "ُمسٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م"وىمد أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين ذم  

٤مص قمـ احلسـ  . .ٓ شمتٛمٜملم) سمٚمٗمظ  .اجلّمَّ

حف قمغم ذط اًمِمٞمخلم  .( 6/203)واحل٤ميمؿ (  2/632)أظمرضمف اًمٜمس٤مئل  (6) ، صحَّ

 "اعمخت٤مرة"، واًمْمٞم٤مء ذم ( 226، رىمؿ  6/322) "ؿمٕم٥م اإليامن"واًمبٞمٝم٘مل ذم 

ُمـ ـمريؼ زيد سمـ احلب٤مب أظمؼمين قمثامن سمـ ُمقه٥م اهل٤مؿمٛمل ( 6063، رىمؿ  2/033)

ُم٤م يٛمٜمٕمِؽ أن شمسٛمٕمل ُم٤م : ًمٗم٤مـمٛم٦م   ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمبل : ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل 

، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م : ذا أصبح٧ِم وإذا أُمسٞم٧ِم أو شم٘مقزم إ، أوصٞمِؽ سمف 
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 .اؾمتحٗمٔمف:  سم٤مًمّتِمديد وويّمٚمف . إًمٞمف سومف ومالن إمم

 قمٚمٞمٝم٤م إقم٤مٟمتف شمريم٧م وم٠مقمٓمٞمٝم٤م اإلُم٤مرة ـمٚم٥م ُمـ أنّ  . احلدي٨م وُمٕمٜمك

 ، ُمٙمروه سم٤محلٙمؿ يتٕمٚمؼ ُم٤م ـمٚم٥م أنّ  ُمٜمف ويستٗم٤مد.  طمرصف أضمؾ ُمـ

 قمغم طمرص ُمـ وأنّ  ، ذًمؽ وٟمحق واحلسب٦م اًم٘مْم٤مء اإلُم٤مرة ذم ومٞمدظمؾ

  .يٕم٤من ٓ ذًمؽ

 ُمـ : رومٕمف هريرة أيب قمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م اًمّٔم٤مهر ذم ويٕم٤مرضف

،  اجلٜم٦ّم ومٚمف هضمقرَ  فقمدًمُ  همٚم٥م صمؿّ  ، يٜم٤مًمف طمّتك اعمسٚمٛملم ىمْم٤مء ـمٚم٥م

 .اًمٜم٤ّمر ومٚمف قمدًمف ضمقره همٚم٥م وُمـ

 ٓ أن ـمٚمبف سمسب٥م ٕم٤منيُ  ٓ يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف:  بقـفام واجلؿع

 وهٜم٤مك،  اًم٘مّمد قمغم هٜم٤م اًمّٓمٚم٥م حيٛمؾ أو ، وزم إذا اًمٕمدل ُمٜمف حيّمؾ

 .اًمّتقًمٞم٦م قمغم

 ُمـ ٟمقزمر  ٓ إّٟم٤م"  : ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ روى اًمبخ٤مري  وىمد

 اهلل ُمـ ًمف يٙمـ ملَ  ُمـ وم٢منّ ،  سم٤مإلقم٤مٟم٦م ُم٘م٤مسمٚمف ذم قمؼّم  وًمذًمؽ ."طمرص

 جي٤مب أن يٜمبٖمل ومال اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ يمٗم٤مي٦م ومٞمف يٙمقن ٓ قمٛمٚمف قمغم قمقن

 .ؾم١ماًمف

 اهلل ُمـ ًمف يٙمـ ملَ  ومٛمـ،  اعمِمّ٘م٦م ُمـ ختٚمق ٓ وٓي٦مً  أنّ  اعمٕمٚمقم وُمـ

 ملَ  قم٘مؾ ذا يم٤من ومٛمـ،  وقم٘مب٤مه دٟمٞم٤مه وظمّس ومٞمف دظمؾ ومٞمام شمقّرط إقم٤مٟم٦م

__________________ 
 .وٓ شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز ـمروم٦م قملم، أصٚمح زم ؿم٠مين يمّٚمف 

 وؾمٙم٧م قمٜمف  . وذيمره اسمـ طمجر ذم ُمقضع آظمر ُمـ اًمٗمتح . إؾمٜم٤مده طمسـ: ىم٤مل اًمْمٞم٤مء  

ُمٓمقًٓ  وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ، وضم٤مء هذا اًمدقم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ أٟمس  

 .(  236)  "إدب اعمٗمرد "بخ٤مري ذم قمٜمد اًم
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 وم٘مد ُمس٠مًم٦م همػم ُمـ وأقمٓمٞمٝم٤م يم٤مومٞم٤مً  يم٤من إذا سمؾ،  أصالً  ًمٚمّٓمٚم٥م يتٕمّرض

  .اًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ،  سم٤مإلقم٤مٟم٦م اًمّّم٤مدق وقمده

 سمـ سمالل طمدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م اإلقم٤مٟم٦م شمٗمسػم ضم٤مء:  ( ) اعُمٝمٚم٥َّم ىم٤مل

 قمٚمٞمف واؾمتٕم٤من اًم٘مْم٤مء ـمٚم٥م ُمـ : رومٕمف أٟمس قمـ ظمٞمثٛم٦م قمـ ُمرداس

 .يسّدده ُمٚمٙم٤مً  قمٚمٞمف اهلل أٟمزل قمٚمٞمف أيمره وُمـ،  ٟمٗمسف إمم يمؾوُ  سم٤مًمِّمٗمٕم٤مء

 . اعمٜمذر اسمـ أظمرضمف

 إقمغم قمبد قمـ قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ويمذا:  ىمٚم٧م

،  قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ داود وأسمق هق وأظمرضمف،  اًمّثٕمٚمبّل 

  .اًمّسٜمد ُمـ ظمٞمثٛم٦مَ  وم٠مؾم٘مط .إقمغم قمبد قمـ إرسائٞمؾ ـمريؼ وُمـ

 .أصّح  قمقاٟم٦م أيب ورواي٦م : اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

ـٌ  طمدي٨ٌم :  قمقاٟم٦م أيب رواي٦م ذم وىم٤مل  احل٤ميمؿ وأظمرضمف،  همري٥ٌم  طمس

حفو .إرسائٞمؾ ـمريؼ ُمـ  .صحَّ

 ويمذا،  إقمغم قمبدَ  وضّٕمػ،  ظمٞمثٛم٦مَ  ًملّم  ُمٕملم اسمـ سم٠منّ :  ٕمّ٘م٥موشمُ 

 . سم٘مقي   ًمٞمس:  إقمغم قمبد ذم اجلٛمٝمقر ىم٤مل

 ٟمٗمسف يرى ومال إًمٞمف دقمكيُ  أن قمٚمٞمف اإليمراه ُمٕمٜمك وذم:  اعُمٝمٚم٥َّم ىم٤مل

 إذا قمٚمٞمف يٕم٤من وم٢مّٟمف ، اعمحذور ذم اًمقىمقع ُمـ وظمقوم٤مً  ًمف هٞمب٦مً  ًمذًمؽ أهالً 

  .اهلل رومٕمف هلل شمقاضع ُمـ أنّ  ومٞمف وإصؾ 5 ويسّدد،  ومٞمف دظمؾ

 يقؾمػ ىم٤مل وم٘مد وإٓ،  اًمٖم٤مًم٥م قمغم حمٛمقل هق:  ( )اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

__________________ 
 (.6/66)شم٘مدُم٧م شمرَجتف . اهلل  آؾمدي  اعمٝمٚم٥م سمـ أمحد  سمـ أيب صٗمرة أؾمٞمد سمـ قمبد( )

 ( 6/666)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمبداًمقاطمد سمـ اًمتلم  ( 6) 
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 .{ ٚمٙم٤مً ُمُ  زم وه٥ْم  } ؾمٚمٞمامن وىم٤مل { ٕرضا ظمزائـ قمغم اضمٕمٚمٜمل}

 .إٟمبٞم٤مء همػم ذم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ:  ىم٤مل

 ذمإن ؿم٤مء اهلل  شمقضمٞمٝمف ؾمٞم٠ميت ( يؿغٍ  ظذ حؾػت وإذا) :  ؿقفف

 ." يٛملم قمغم أطمٚمػ ٓ " ىمقًمف ذم ىمريب٤مً  ُمقؾمك أيب طمدي٨م قمغم اًمٙمالم

 ٕطمد هؾ ، ؾمٛمرة سمـ اًمّرمحـ قمبد طمدي٨م شمْمّٛمٜمف ومٞمام اختؾػ وؿد

  .؟ ٓ أو سم٤مٔظمر شمٕمّٚمٌؼ  ٙمٛملماحْلُ 

 همػم ُمـ اإلُم٤مرة يٕمٓمك أن اًمِّمّ٘ملم أطمد أنّ  وذًمؽ،  شمٕمّٚمٌؼ  سمف ًمف:  ؾؼقؾ

 أن وم٠مُمر ، ومٞمحٚمػ ومٞمٚمزم ومٞمٛمتٜمع أرٌب  ومٞمٝم٤م ًمف يٙمقن ٓ وم٘مد ، ُمس٠مًم٦م

 قمغم طمٚمػ اًمذي اجل٤مٟم٥م ذم يم٤من وم٢من ، أومم هق اًمذي يٗمٕمؾ صمؿّ  يٜمٔمر

 .أظمر اًمِّمّؼ  ذم ُمثٚمف وي٠ميت،  ويٙمّٗمر ومٞمحٜم٨م شمريمف

 اًمٙمالم وفم٤مهر،  قمٚمٞمف اعمحٚمقف همػم:  أي ( هاؽرَ  ؾرأيَت ) :  ؿقفف

 احل٘مٞم٘مّل  سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٞمٛملم قمغم قمقده يّمّح  وٓ،  اًمٞمٛملم قمغم اًمّْمٛمػم قمقد

 .اًمبٍمّي٦م ٓ آقمت٘م٤مدّي٦م هٜم٤م سم٤مًمّرؤي٦م واعمراد،  اعمج٤مزّي  سمٛمٕمٜم٤مه٤م سمؾ، 

 دٟمٞم٤مه ذم ًمف ظمػمٌ  اًمؽّمك أو اًمٗمٕمؾ أنّ  ًمف فمٝمر إذا ُمٕمٜم٤مه:  ( )قمٞم٤مض ىم٤مل

  .إصمامً  يٙمـ ملَ  ُم٤م وؿمٝمقشمف عمراده أوومؼ أو،  آظمرشمف أو

 ومرأى " طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  طمدي٨م ذم ُمسٚمؿ قمٜمد وىمع وىمد:  ىمٚم٧م

 ومٞمف ُم٤م قمغم ذًمؽ سم٘مٍم يِمٕمر وهق ." اًمّت٘مقى ومٚمٞم٠مت ، هلل أشم٘مك همػمه٤م

 . ـم٤مقم٦مٌ 

 ومٙم٤من الً ومٕم قمٚمٞمف اعمحٚمقف يم٤من إن ، أؿسامٍ  أربعة بف ادلمقر ويـؼسؿ

__________________ 
 (6/630)ؾمبؼ شمرَجتف ، اًمٞمحّمبل هق اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ( 6)
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 يمّؾ  يم٤من أو،  أومم اًمٗمٕمؾ ومٙم٤من شمريم٤مً  قمٚمٞمف اعمحٚمقف يم٤من أو،  أومم اًمؽّمك

 إّوًملم اًم٘مسٛملم ذم إظمػمان اًم٘مسامن يدظمؾ ًمٙمـ،  وشمريم٤مً  ومٕمالً  ُمٜمٝمام

 .ومٕمٚمف أو أظمر شمرك شمريمف أو اًمِّمٞمئلم أطمد ومٕمؾ ٓزم ُمـ ٕنّ  5

 ًمٚمٙمثػمهٙمذا  ( , وائت افذي هق خرٌ  ؿقـؽؾؽّػر ظـ يَ  ):  قففؿ

 وىمع هٙمذا " يٛمٞمٜمؽ قمـ ويمّٗمر ظمػمٌ  هق اًمذي وم٠مت " وًمٚمبخ٤مري ، ُمٜمٝمؿ

 ." ظمػم هق اًمذي ائ٧م صمؿّ  " سمٚمٗمظ رواه ُمـ ؾم٠مذيمرو  .ًمأليمثر

 داود أيب قمٜمد ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو رواي٦م ذم ووىمع

 يمّٗم٤مرهت٤م وم٢منّ  ، ظمػم هق اًمذي وًمٞم٠مت ، ومٚمٞمدقمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م ومرأى"

  ." شمريمٝم٤م

 قمـ ومٚمٞمٙمّٗمر يمّٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م:  وىم٤مل،  ضٕمٗمف إمم داود أسمق ٠مؿم٤مروم

َّٓ  يٛمٞمٜمف  اٟمتٝمك .سمف يٕمب٠م ٓ ؿمٞمئ٤مً  إ

 رومٕمف هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ اهلل قمبٞمد سمـ حيٞمك طمدي٨م إمم يِمػم يم٠مّٟمف

 .يمّٗم٤مرشمف ومٝمق ظمػم هق اًمذي ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م ومرأى طمٚمػ ُمـ :

 ( ).ضمّداً  ضٕمٞمٌػ  وحيٞمك

 وأّٟمف،  ذًمؽ قهؿيُ  ُم٤م ُمسٚمؿ قمٜمد طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  ٨مطمدي ذم وىمع وىمد

 ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م ومرأى يٛملمٍ  قمغم طمٚمػ ُمـ " سمٚمٗمظ أظمرضمف

 يذيمر وملَ  . وضمٝملم ُمـ أظمرضمف هٙمذا ." يٛمٞمٜمف وًمٞمؽمك .ظمػمٌ  هق اًمذي

__________________ 
  .ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ حيٞمك سمف(  03 / 63)  "اًمٙمؼمى"أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ( 6)

، روى حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ( اسمـ طمٜمبؾ ) ىمٚم٧م ٕمحد :  "اًمسٜمـ"ىم٤مل أسمق داود ذم 

أطم٤مديثف : ىم٤مل أمحد ، شمريمف سمٕمد ذًمؽ ، ويم٤من أهاًل ًمذًمؽ : حيٞمك سمـ قمبٞمد اهلل، وم٘م٤مل 

 اٟمتٝمك .ُمٜم٤ميمػم ، وأسمقه ٓ ُيٕمرف
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 ُمٜمٝم٤م ظمػماً  ومرأى " سمٚمٗمظ آظمر وضمف ُمـ أظمرضمف وًمٙمـ،  اًمٙمّٗم٤مرة

  ." ظمػم هق اًمذي وًمٞم٠مت،  ومٚمٞمٙمّٗمره٤م

 وم٦مـمر سمـ متٞمؿ قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمبد قمغم يمّٚمٝم٤م اًمّٓمرق ذم ُمدارهو

 .اعمٕمتٛمد ومٝمق طم٤مومظٌ  ذًمؽ زاد واًمذي،  قمدّي  قمـ

 قمغم دًٓم٦م احلٜم٨م شمٕمّٛمد ُمع سم٤مًمٙمّٗم٤مرة إُمر ذم:  افّشاؾعلّ  ؿال

  .طم٤مٟمث٦م يٛملم ّّٕن٤م  5 اًمٖمٛمقس اًمٞمٛملم ذم اًمٙمّٗم٤مرة ُمنموقمّٞم٦م

 أومم يم٤من إُمريـ أّي  ومٕمؾ قمٚمٞمف جي٥م احل٤مًمػ أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .واًمٙمّٗم٤مرة احلٜم٨م أو طمٚمٗمف ذم اعمّض  ُمـ

 ذمذم اًمّمحٞمحلم  سمام ًمٚمٜمّدب ومٞمف إُمر إنّ :  َُمـ ىم٤مل قمٜمف واٟمٗمّمؾ

:  وم٘م٤مل ، أٟم٘مص وٓ هذا قمغم أزيد ٓ واهلل : ىم٤مل اًمذي إقمرايبّ  ىمّّم٦م

 شمرك قمغم طمٚمٗمف أنّ  ُمع ، واًمٙمّٗم٤مرة سم٤محلٜم٨م ي٠مُمره ومٚمؿ . صدق إنْ  أومٚمح

 .ومٕمٚمٝم٤م إمم سم٤مًمٜمّسب٦م ُمرضمقح ّزي٤مدةاًم

 ؾؼفاء وشائر وافؾقث ومافؽ وإوزاظلّ  ربقعة رأى:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

َٓ  .احلٜم٨م ىمبؾ دمزئ اًمٙمّٗم٤مرة أنّ  افّرأي أهؾ ؽر إمصار  افّشاؾعلّ  أنّ  إ

َّٓ  جيزئ ٓ:  وم٘م٤مل،  اًمّّمٞم٤مم اؾمتثٜمك  .احلٜم٨م سمٕمد إ

  .احلٜم٨م ؾىمب اًمٙمّٗم٤مرة دمزئ ٓ:  افّرأي أصحاب الوؿ

 سمٕمْمٝمؿ واؾمتثٜمك،  روايتغ وؽره مافؽ ظـ اًمب٤مضمّل  وٟم٘مؾ:  ىمٚم٧م

 وداود ادافؽّقة مـ أصفب احلٜمٗمّٞم٦م وواومؼ،  واًمٕمتؼ اًمّّمدىم٦م مافؽ ظـ

 .طمزم اسمـ وظم٤مًمٗمف،  افّظاهريّ 

 إذا أيامٟمٙمؿ يمّٗم٤مرة ذًمؽ}  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:  اًمّٓمح٤موّي  هلؿ واطمت٩ّم 
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 .ومحٜمثتؿ طمٚمٗمتؿ إذا اعمراد وم٢مذاً  { طمٚمٗمتؿ

 أن ذًمؽ ُمـ وأومم،  احلٜم٨م وم٠مردشمؿ اًمّت٘مدير سمؾ:  وم٘م٤مًمقا خم٤مًمٗمقه ورّده

 . أظمر ُمـ سم٠مومم اًمّت٘مديريـ أطمد ومٚمٞمس،  ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  اًمّت٘مدير:  ي٘م٤مل

 .اًمٞمٛملم سمٜمٗمس وضمب٧م اًمٙمّٗم٤مرة أنّ  أي٦م فم٤مهر سم٠منّ :  أيْم٤مً  واطمتّجقا

 حيٜم٨م ملَ  قمّٛمـ شمس٘مط ملَ  اًمٞمٛملم سمٜمٗمس يم٤مٟم٧م ًمق سم٠مّّن٤م:  أضم٤مز ُمـ ورّده

  .اّتػاؿاً 

 ىمبٚمف وإظمراضمٝم٤م ومرض احلٜم٨م سمٕمد اًمٙمّٗم٤مرة سم٠منّ :  أيْم٤مً  واطمتّجقا

 .اًمٗمرض ُم٘م٤مم اًمّتٓمّقع ي٘مقم ومال،  شمٓمّقعٌ 

 جيزئ ومال وإَّٓ ،  احلٜم٨م إرادة يِمؽمط سم٠مّٟمف:  أضم٤مز ُمـ قمٜمف واٟمٗمّمؾ

  .اًمّزيم٤مة شم٘مديؿ ذم يمام

َّٓ  دم٥م ٓ اًمٙمّٗم٤مرة أنّ  قمغم اّتػؼقا:  قمٞم٤مض وىم٤مل  وأّٟمف،  حلٜم٨مسم٤م إ

 وإوزاظلّ  وافّشاؾعلّ  مافٌؽ  واشتحّب ،  احلٜم٨م سمٕمد شم٠مظمػمه٤م جيقز

 . احلٜم٨م سمٕمد شم٠مظمػمه٤م وافّثقريّ 

 ٕنّ  5 اعمٕمّمٞم٦م طمٜم٨م يمّٗم٤مرة شم٘مديؿ ادافؽّقة بعض ومـع:  قمٞم٤مض ىم٤مل

  .اجلؿفقر ورّده،  اعمٕمّمٞم٦م قمغم إقم٤مٟم٦م ومٞمف

 أيب طمديثل أًمٗم٤مظ اظمتالف سم٠منّ  ًمٚمجٛمٝمقر واطمت٩ّم :  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 أُمرَ  وإّٟمام،  إُمريـ أطمد شمٕمٞملم قمغم يدّل  ٓ اًمّرمحـ وقمبد ُمقؾمك

 يدّل  ملَ  وإذا،  سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ وم٘مد َجٞمٕم٤مً  هبام أشمك وم٢مذا سم٠مُمريـ احل٤مًمَػ 

َّٓ  يبؼ ومٚمؿ اعمٜمع قمغم اخلؼم  قم٘مد سم٠منّ  ًمٚمجٛمٝمقر وم٤مطمت٩ّم ،  اًمٜمّٔمر ـمريؼ إ

 وهق،  اًمٙمّٗم٤مرة حتٚمف ألنوم يمالم وهق،  آؾمتثٜم٤مء حيّٚمف يم٤من عَم٤َّم اًمٞمٛملم



 النذوراأَليمان و كتاب     

13 

  .سم٤مًمٙمثرة أيْم٤مً  ىمقهلؿ ويرضّمح،  أومم سمدين   أو ُم٤مزم   ومٕمٌؾ 

 َُمـ ىم٤مل قمّدة أنّ :  وَج٤مقم٦م قمٞم٤مض وشمبٕمف اًم٘مّّم٤مر سمـ احلسـ أسمق وذيمر

َٓ  إمصار ؾؼفاء وتبعفؿ صحابّقاً  ظؼ أربعة ، اًمٙمّٗم٤مرة شم٘مديؿ سمجقاز  إ

 ومقًمدت احلّؾ  إمم احلرم ُمـ فمبٞم٦مً  أظمرج ومٞمٛمـ ىم٤مل أّٟمف ُمع،  حـقػة أبا

 وضمزاء ضمزاءه٤م قمٚمٞمف أنّ :  وأوٓده٤م هل يده ذم ُم٤مشم٧م صمؿّ  أوٓداً 

 ذم قمٚمٞمف يٙمـ ملَ  ضمزاءه٤م أّدى إظمراضمٝم٤م طملم يم٤من إن ًمٙمـ،  أوٓده٤م

 شمٚمد أن ىمبؾ يم٤من قمٜمٝم٤م أظمرضمف اًمذي اجلزاء أنّ  ُمع،  رءٌ  أوٓده٤م

 . أومم اًمٞمٛملم يمّٗم٤مرة ذم اجلقاز سمؾ،  اًمٗمرق إمم ومٞمحت٤مج أوٓده٤م

 وشم٘مديؿ احلقل ىمبؾ اًمّزيم٤مة شمٕمجٞمؾ احلـػّقة أجاز:  طمزم اسمـ وىم٤مل

 .قمٚمٞمف اعمجٜمّل  ُمقت ىمبؾ اًم٘متؾ يمّٗم٤مرة شم٘مديؿ وأضم٤مزوا،  اًمّزرع زيم٤مة

 جيقز وٓ،  إسمدان طم٘مقق ُمـ اًمّّمٞم٤مم سم٠منّ :  ًمٚمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

 واًمٙمسقة اًمٕمتؼ سمخالف،  واًمّّمٞم٤مم يم٤مًمّّمالة وىمتٝم٤م ىمبؾ شم٘مديٛمٝم٤م

 .يم٤مًمّزيم٤مة شم٘مديٛمٝم٤م ومٞمجقز إُمقال طم٘مقق ُمـ وم٢مّّن٤م مواإلـمٕم٤م

 رضمقت احلٜم٨م ىمبؾ سم٤مإلـمٕم٤مم يمّٗمر إن:  " إمّ  " ذم افّشاؾعلّ  وًمٗمظ

 شم٘مديٛمٝم٤م جيقز اعم٤مل طم٘مقق ٕنّ  ، ومال اًمّّمقم وأُّم٤م،  قمٜمف جيزئ أن

 ًمق ويمذا،  واًمّّمقم يم٤مًمّّمالة وىمتٝم٤م قمغم شم٘مّدم ٓ وم٢مّّن٤م اًمٕمب٤مدات سمخالف

 . قمتؼ أو سمٚمغ إذا قمٜمٝمام جيزئ ٓ ٕمبدواًم اًمّّمٖمػم طم٩ّم 

 ٓ أن إزمّ  وم٠مطم٥م   حيٜم٨م أن وم٠مراد طمٚمػ ُمـ:  آظمر ُمقضع ذم وىم٤مل

 . ُمبسقـم٤مً  ٟمحقه وؾم٤مق،  أضمزأ احلٜم٨م ىمبؾ يمّٗمر وم٢من حيٜم٨م طمّتك يٙمّٗمر

 إحل٤مق ُمـ أومم سم٤مًمٙمّٗم٤مرة اًمٙمّٗم٤مرة إحل٤مق أنّ :  اًمّٓمح٤موّي  واّدقمك
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 .سم٤مًمّزيم٤مة اإلـمٕم٤مم

 طمّؼ  سملم اًمِّم٤مومٕمّل  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي وم٤مًمٗمرق:  ٤مً وأيْم . سم٤معمٜمع:  وأضمٞم٥م

 سم٤مًمّدًمٞمؾ اًمّّمٞم٤مم اًمِّم٤مومٕمّل  ُمٜمف ظمّص  وإّٟمام،  ضمّداً  فم٤مهر اًمبدن وطمّؼ  اعم٤مل

  .اعمذيمقر

،  اًمٙمّٗم٤مرة قمغم احلٜم٨م شم٘مديؿ إومم أنّ  افّشاؾعلّ  كّص  ُمـ وي١مظمذ

 يستح٥ّم  اعمٕمّمٞم٦م يمّٗم٤مرة أنّ  اًمؽّمضمٞمح ومٞمف اظمتٚمػ وجفٌ  مذهبف ويف

  .شم٘مديٛمٝم٤م

 أنّ  قمغم ُمبٜمّل  اًمٙمّٗم٤مرة شم٘مديؿ ضمقاز ذم اخلالف:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 اجلؿفقر ؾعـد،  سم٤محلٜم٨م ُم٠مصمٛمٝم٤م ًمتٙمٗمػم أو اًمٞمٛملم حلؾ رظمّم٦م اًمٙمّٗم٤مرة

 ىمبؾ دمزئ ومٚمذًمؽ ، اًمٞمٛملم ُمـ قم٘مد ُم٤م حلؾ اهلل ذقمٝم٤م رظمّم٦م أّّن٤م

  .وسمٕمد

  .حآت الثث فؾؽّػارة:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل

  .اّتػاؿاً  زئدم ومال .احلٚمػ ىمبؾ:  أحدها

  .اّتػاؿاً  ومتجزئ .واحلٜم٨م احلٚمػ سمٕمد:  ثاكقفا

 . اخلالف ومٗمٞمٝم٤م .احلٜم٨م وىمبؾ احلٚمػ سمٕمد:  ثافثفا

،  أظمرى وأظّمره٤م ُمّرةً  اًمٙمّٗم٤مرة وم٘مّدم ، احلدي٨م ًمٗمظ اظمتٚمػ وىمد

 دمز ملَ  أّّن٤م رأى ُمٜمع وُمـ،  رشمب٦مً  يقضم٥م ٓ اًمذي اًمقاو سمحرف ًمٙمـ

  .اًمقاضم٥م قمـ جيزئ ٓ واًمّتٓمّقع ، يم٤مًمّتٓمّقع ومّم٤مرت

 ٕنّ ،  اجلقاز قمغم داًمت٤من اًمّروايت٤من:  وَج٤مقم٦م اًمّتلم واسمـ اًمب٤مضمّل  وىم٤مل

 . شمرشّم٥م ٓ اًمقاو
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:  وًم٘م٤مل .٤مٟمفسمَ َٕ  جيزئ ٓ اًمٙمّٗم٤مرة شم٘مديؿ يم٤من ومٚمق:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

 شمريمٝمؿ ومٚماّم ،  جيقز ٓ احل٤مضم٦م قمـ اًمبٞم٤من شم٠مظمػم ٕنّ  5 ًمٞمٙمّٗمر صمؿّ  ومٚمٞم٠مت

  .اجلقاز قمغم دلَّ  اًمٚمس٤من ُم٘مت٣م قمغم

 " يٛمٞمٜمؽ قمـ ويمّٗمر ظمػم هق اًمذي وم٠مت " ىمقًمف ذم اًمٗم٤مء وأُّم٤م:  ىم٤مل

 ." ظمػم هق اًمذي وأت يٛمٞمٜمؽ قمـ ومٙمّٗمر " ىمقًمف ذم اًمذي يم٤مًمٗم٤مء ومٝمل

 سمٕمد يٗمٕمٚمف ُم٤م أسم٤مٟم٧م ّّٕن٤م،  اًمؽّمشمٞم٥م قمغم اًمٗم٤مء ٧مدًمّ  ٤معمَ  اًمّث٤مٟمٞم٦م شم٠مت ملَ  وًمق

:  َٛمـ ىم٤مليم وهق،  ومٞمٝمام رشمٞم٥مشم وٓ،  وطمٜم٨ٌم  يمّٗم٤مرةٌ  ؿمٞمئ٤من ومه٤م احلٚمػ

  .واذب ومٙمْؾ  اًمّدار دظمٚم٧م إذا

 اًمؽّمشمٞم٥م شم٘متض اًمتل " صمؿّ  " سمٚمٗمظ اًمّٓمرق سمٕمض ذم ورد ىمد:  ىمٚم٧م

 ـمريؼ ُمـ داود أيب وًمٗمظ،  اًمب٤مب طمدي٨م ذم واًمٜمّس٤مئّل  داود أيب قمٜمد

 سمفقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة  احلسـ قمـ ىمت٤مدة قمـ قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد

 ُمـ ُمسٚمؿ أظمرضمف وىمد ." ظمػمٌ  هق اًمذي ائ٧م صمؿّ ،  يٛمٞمٜمؽ قمـ يمّٗمر "

 .ىمبٚمف ُم٤م قمغم اعمتـ سمٚمٗمظ أطم٤مل ًمٙمـ ، اًمقضمف هذا

،  داود يم٠ميب ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق وأظمرضمف

 .ُمثٚمف احلسـ قمـ طم٤مزم سمـ ضمرير رواي٦م ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  وأظمرضمف

 ذم وهق،  سم٤مًمقاو .ضمرير رواي٦م ُمـ وُمسٚمؿ اًمبخ٤مرّي  أظمرضمف ًمٙمـ

 ." صمؿّ  " سمٚمٗمظ أيْم٤مً  احل٤ميمؿ قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 قمـ ومٚمٞمٙمّٗمر " وًمٗمٔمف .ٟمحقه اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ؾمٚمٛم٦م أمّ  طمدي٨م وذم

 ." ظمػمٌ  هق اًمذي ًمٞمٗمٕمؾ صمؿّ  ، يٛمٞمٜمف
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 الحديث الثاني
 -إين واهلل :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ؿال ,  ظـ أيب مقشك  -316

َٓ ,  ظذ يؿٍغ ؾلرى ؽرها خرًا مـفا ٓ أحؾُػ  -إن صاء اهلل   أتقُت  إ

   ( ).ؾتفا, وحتؾَ  افذي هق خرٌ 

 

 يمت٤مسمف ذم اعمديٜمّل  ُمقؾمك أسمق ىم٤مل ( إين واهلل إن صاء اهلل: ) ؿقفف 

 اًمّٓمرق أيمثر ذم " اهلل ؿم٤مء إن " ىمقًمف ي٘مع ملَ :  "اًمٞمٛملم اؾمتثٜم٤مء ذم اًمّثٛملم"

 .اٟمتٝمك .ُمقؾمك أيب حلدي٨م

 ذم ًمٞمس سم٠مّٟمف ضوم٤مقمؽم ، ( )اعمٜمػم اسمـ ٟمسخ٦م ُمـ " واهلل " ًمٗمظ وؾم٘مط

 .يٛملمٌ  ُمقؾمك أيب طمدي٨م

ـّ  يمام وًمٞمس  اًمبخ٤مرّي  أراد وإّٟمام،  إصقل ذم صم٤مسمت٦م هل سمؾ،  فم

__________________ 
(  2662،  2036،  2620،  6644،  6643،  3663،  6243) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ أيقب قمـ أيب ىمالسم٦م واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قم٤مصؿ قمـ زهدم (  6234) وُمسٚمؿ 

وقمٜمده رضمٌؾ ُمـ سمٜمل شمٞمؿ اهلل أمحر  -وذيمر دضم٤مضم٦م  -يمٜم٤م قمٜمد أيب ُمقؾمك وم٠ميت : اجلرُمل 

 .آيمؾ ومحٚمٗم٧ُم ٓ .إين رأيتف ي٠ميمؾ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مذرشمف: وم٘م٤مل ، يم٠مٟمف ُمـ اعمقازم ومدقم٤مه ًمٚمٓمٕم٤مم 

، ذم ٟمٗمٍر ُمـ إؿمٕمريلم ٟمستحِٛمُٚمف  ملسو هيلع هللا ىلصإين أشمٞم٧ُم اًمٜمبلَّ  .هٚمؿَّ ومألطمدصمٙمؿ قمـ ذاك: وم٘م٤مل 

سمٜمَٝم٥ِم إسمؾ ومس٠مل  ملسو هيلع هللا ىلصوأيت رؾمقل اهلل  .وُم٤م قمٜمدي ُم٤م أمحٚمٙمؿ، واهللِ ٓ أمحٚمٙمؿ : وم٘م٤مل 

ومٚمامَّ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ىمٚمٜم٤م  .وم٠مُمر ًمٜم٤م سمخٛمس ذود هُمر اًمذرى .أيـ اًمٜمٗمر إؿمٕمريقن ؟: وم٘م٤مل ، قمٜم٤م 

إٟم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك أْن حتٛمٚمٜم٤م ومحٚمٗم٧م أن ٓ : وم٘مٚمٜم٤م  .ومرضمٕمٜم٤م إًمٞمف .٤م صٜمٕمٜم٤م ؟ ٓ يب٤مرك ًمٜم٤مُم: 

َـّ اهلل محٚمٙمؿ، ًمس٧ُم أٟم٤م محٚمتٙمؿ : أومٜمسٞم٧َم ؟ ىم٤مل  .حتٛمَٚمٜم٤م  .ومذيمره .وإين واهلل .وًمٙم

 .ٟمحقه .ُمـ وضمقه أظمرى قمـ زهدم سمف(  6234) وأظمرضمف ُمسٚمؿ  

ُمـ ـمريؼ أيب سمردة (  6234) ؿ وُمسٚم(  2033،  2033،  2634) وأظمرضمف اًمبخ٤مري  

 .دون ُمس٠مًم٦م اًمدضم٤مج .سمـ أيب ُمقؾمك قمـ أسمٞمف سمف ٟمحقه

 (6/023)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ حمٛمد آؾمٙمٜمدراين ( 6)
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 .سم٤معمِمٞمئ٦م آؾمتثٜم٤مء صٞمٖم٦م سمٞم٤من ( ) سم٢ميراده

 ًمٚمّتؼّمك ىم٤مهل٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف إمم اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ذم اعمديٜمّل  ُمقؾمك أسمق وأؿم٤مر

 .اًمّٔم٤مهر ظمالف وهق ، ًمالؾمتثٜم٤مء ٓ

 سمٕمده٤م اًمٜمقن وؾمٙمقن اعمثٚمث٦م سمْمؿ - اًمثٜمٞم٤م ُمـ ٤ملاؾمتٗمٕم وآؾمتثٜم٤مء

 وهل - أوًمف ومتح ُمع اًمٞم٤مء سمدل سمقاو - أيْم٤مً  اًمثٜمقى هل٤م وي٘م٤مل - حتت٤مٟمٞم٦م

 ّٕن٤م ، ذيمره ُم٤م سمٕمض قمٓمػ اعمستثٜمل يم٠من قمٓمٗمتف إذا اًمٌمء صمٜمٞم٧م ُمـ

َّٓ  وأداهت٤م .اًمٚمٗمظ يتٜم٤موًمف ُم٤م سمٕمض إظمراج آصٓمالح ذم  .وأظمقاهت٤م إ

 اعمراد وهق ، اعمِمٞمئ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ وُمٜمٝم٤م ، ًمتٕم٤مًمٞمؼا قمغم أيْم٤مً  ٓمٚمؼوشمُ 

:  ىم٤مل وم٢مذا ، "سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم إيامن  "شمرَج٦م اًمبخ٤مري  هذه ذم

 إن يمذا أومٕمؾ ٓ ىم٤مل إذا ويمذا ، اؾمتثٜمك شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يمذا ٕومٕمٚمـ

 .اهلل ؿم٤مء

َّٓ  ي٘مقل أن ٙمؿاحْلُ  ذم وُمثٚمف َّٓ  أو ، اهلل يِم٤مء أن إ  وًمق ، اهلل ؿم٤مء إن إ

 ومٕمؾ أو أصمب٧م إذا يٗمٕمؾ مل ومٚمق ، ضم٤مز اعمِمٞمئ٦م سمدل وآظمتٞم٤مر سم٤مإلرادة أشمك

َّٓ  ىم٤مل ومٚمق ، حيٜم٨م مل ٟمٗمك إذا َّٓ  أو ، سمدل أو ٟمٞمتل اهلل همػمَّ  أنْ  إ  يبدو أن إ

 ًمٙمـ ، أيْم٤مً  اؾمتثٜم٤مء ومٝمق أظمت٤مر أو أريد أو أؿم٤مء أنْ  إٓ أو ، ئمٝمر أو زم

 .اعمنموط وضمقد يِمؽمط

 سم٤مٓؾمتثٜم٤مء احلٙمؿ ذط أنَّ  قمغم . اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه يمام افعؾامء واتػؼ 

  .ًمٗمظ سمٖمػم إًمٞمف اًم٘مّمد يٙمٗمل ٓ وأٟمف،  سمف لاعمستثٜم يتٚمٗمظ أن

 إنَّ :  مافؽ ىمقل ُمـ - جظمرَّ  ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمريـ سمٕمض أنَّ  قمٞم٤مض وذيمر

__________________ 
 .أورد اًمبخ٤مري طمدي٨م أيب ُمقؾمك ذم سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم إيامن( 6)
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 اًمتٝمذي٥م ذم ٟم٘مؾ ًمٙمـ ، سم٤مًمٜمٞم٦م جيزئ آؾمتثٜم٤مء أنَّ  - سم٤مًمٜمٞم٦م شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم

 .سم٤مًمٞمٛملم اًمتٚمٗمظ اؿمؽماط قمغم كَص  مافؽاً  أنَ 

 واًمٕم٘مد ، ؾ  طَم  وآؾمتثٜم٤مء قم٘مدٌ  اًمٞمٛملم أنَّ  سم٤مًمٗمرق:  اًمب٤مضمل وأضم٤مب

 .سم٤مًمٞمٛملم يٚمتحؼ ومال احلؾ ُمـ أسمٚمغ

  .وؿتف يف واختؾػقا:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

  .سم٤محلٚمػ يتّمؾ أن يِمؽمط أٟمف قمغم:  ؾإـثر

 .صمٜمٞم٤م ومال يمالُمف ىمٓمع أو ؾمٙم٧م إذا:  مافؽ ؿال

 فووصٚمُ  ، إول سم٤مًمٙمالم آؾمتثٜم٤مء وصؾ يِمؽمط:  علافشاؾ وؿال

َّٓ  اٟم٘مٓمع ؾمٙمقت سمٞمٜمٝمام يم٤من وم٢من . ٟمس٘م٤مً  يٙمقن أن  ؾمٙمت٦مَ  يم٤مٟم٧م إن إ

 يمالم ذم إظمذ ي٘مٓمٕمف ويمذا ، صقت اٟم٘مٓم٤معِ  أو لقمِ  أو سٍ شمٜمٗمّ  أو رٍ شمذيمّ 

  .آظمر

 طمٙمٛمف ذم ُم٤م أو،   ًمٗمٔم٤مً  آشمّم٤مل ذـمف:  وم٘م٤مل احل٤مضم٥م اسمـ ّمفوخَلَّ 

 .روم٤مً قمُ  آشمّم٤مل يٛمٜمع ٓ مم٤م وٟمحقه ؾمٕم٤مل أو ٗمسًمتٜم يم٘مٓمٕمف .

 وجفغ ظذ .؟ اإلجي٤مب قمـ اًم٘مبقل ي٘مٓمٕمف ُم٤م ي٘مٓمٕمف هؾ واختؾػ

 .فؾشاؾعقة

 سمف يٜم٘مٓمع مل وإن ، إضمٜمبل اًمٞمسػم سم٤مًمٙمالم يٜم٘مٓمع أٟمف:  أصحفام

 .واًم٘مبقل اإلجي٤مب

 .( )اًمٜمقوي ومٞمف وشمقىمػ ، يٜم٘مٓمع مل اهلل أؾمتٖمٗمر ختٚمؾ ًمق:  وجف ويف

 ، قمروم٤مً  اًمتذيمر صقر ُمـ وم٢مٟمف شمذيمر:  ىم٤مل طمٞم٨م ي١ميده افشاؾعل وكص  

__________________ 
 (6/66)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق حيٞمك سمـ ذف ( 6)



 النذوراأَليمان و كتاب     

19 

 .وٟمحقه٤م اهلل إٓ إًمف ٓ سمف ويٚمتحؼ

 .اعمجٚمس ذم دام ُم٤م يستثٜمك أن ًمف:  واحلسـ ضاوس وظـ

 .إُمر ذًمؽ ذم دام ُم٤م:  وىم٤مل،  ٟمحقه أمحد وظـ

 . اًمسٙمقت ي٘مع أن إٓ:  وىم٤مل .مثؾف إشحاق وظـ

 .يتٙمٚمؿ أو ي٘مقم أن ىمبؾ اؾمتثٜمك إذا:  ؿتادة وظـ

 أرسمٕم٦م إمم:  جبر بـ شعقد وظـ ، ٟم٤مىم٦م طمٚم٥م ىمدر:  ظطاء وظـ

 .ؾمٜمتلم سمٕمد:  جماهد وظـ ، أؿمٝمر

 ؾمٕمٞمد يم٘مقل وظـف ، طملم سمٕمد وًمق ، ًمف:  مـفا أؿقال ظباس ابـ وظـ

  .أسمداً  وظـف ، ؾمٜم٦م وظـف ، ؿمٝمر وظـف ،

 ٓ أن ُمٜمف يٚمزم ٕٟمف 5 فم٤مهره قمغم ي١مظمذ ٓ وهذا:  قمبٞمد أسمق ىم٤مل

 شمٕم٤ممم - اهلل أوضمبٝم٤م اًمتل اًمٙمٗم٤مرة شمتّمقر ٓ وأن ، يٛمٞمٜمف ذم أطمدٌ  حيٜم٨م

 .احل٤مًمػ قمغم -

 5 آؾمتثٜم٤مء ًمؽميمف احل٤مًمػ قمـ اإلصمؿ ؾم٘مقط اخلؼم وضمف وًمٙمـ:  ىم٤مل

 إٓ همدا ذًمؽ وم٤مقمؾ إين ًمٌمء شم٘مقًمـ وٓ } شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف ُم٠مُمقر ٕٟمف

 يستدريمف اهلل ؿم٤مء نإ ي٘مقل أن ٟمز إذا:  قمب٤مس اسمـ وم٘م٤مل { اهلل يِم٤مء أن

 قم٘مده ُم٤م أنَّ  يمالُمف اٟم٘م٣م أن سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل إذا احل٤مًمػ أنَّ  يرد ومل ،

  .يٜمحؾ سم٤مًمٞمٛملم

 ، وم٘مط اهلل ؿم٤مء إن ًمٗمظ قمغم قمٜمف اعمٜم٘مقل آؾمتثٜم٤مء محؾ وطم٤مصٚمف

 اًمذي اعمرومقع احلدي٨م محؾ ذًمؽ وقمغم . اًمتؼمك قمغم اهلل ؿم٤مء إن ومحؾ

 واهلل : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل أنَّ  ، وُمرؾمالً  ُمقصقًٓ  وهمػمه داود أسمق أظمرضمف
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 قمغم أو . اهلل ؿم٤مء إن:  ىم٤مل صمؿ . ؾمٙم٧م صمؿ . صمالصم٤مً  ىمريِم٤مً  همزونَّ َٕ 

 .ٟمحقه أو ًمتٜمٗمس اًمسٙمقت

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلَّ  َل ؾم٠مَ  ـُمَ  ؾم١مالِ  ذم - إؾمح٤مق اسمـ أظمرضمف ُم٤م ويمذا

 وٓ } ومٜمزًم٧م اًمقطمل ومت٠مظمر ، ضمٞمبٙمؿأُ  همداً :  - اًمٙمٝمػ أصح٤مب ىمّم٦م

َـّ   .اهلل ؿم٤مء إن:  وم٘م٤مل { اهلل يِم٤مءَ  أنْ  إٓ همداً  ذًمؽ وم٤مقمؾ إين ًمٌمء شم٘مقًم

  .صم٤مسم٧م وضمف ُمـ هٙمذا يرد مل هذا أنَّ  ُمع

 طمدي٨م ذم ىمقًمف،  سم٤مًمٙمالم آؾمتثٜم٤مء اشمّم٤مل اؿمؽماط قمغم إدًم٦م وُمـ

 ىمٓمع سمٕمد يٗمٞمد آؾمتثٜم٤مء يم٤من ًمق وم٢مٟمف " يٛمٞمٜمف قمـ ومٚمٞمٙمٗمر " اًمب٤مب

 .اًمتٙمٗمػم ُمـ أؾمٝمؾ ٕٟمف 5 ومٚمٞمستثـ ًم٘م٤مل اًمٙمالم

 {حتٜم٨م وٓ سمف وم٤مرضب ضٖمث٤م سمٞمدك وظمذ} ٕيقب شمٕم٤ممم ىمقًمف ذاويم

 ُمٜمف وًمٚمزم ، سم٤مًمرضب اًمٞمٛملم ؾحلِ  ؾاًمتحٞمّ  ُمـ أؾمٝمؾ اؾمتثـ ىمقًمف وم٢من

 أقمتؼ أو ـمٚمؼ أو أىمرَّ  ُمـ ومٞمستثٜمك واًمٕمتؼ واًمٓمالق اإلىمرارات سمٓمالن

 .ذًمؽ طمٙمؿ ويرشمٗمع،  زُم٤من سمٕمد

 .ذًمؽ ذم اًمسٚمػ ُمـ وهمػمه قمب٤مس اسمـ قمـ ٘مؾٟمُ  ُم٤م شم٠مويؾ وم٤مٕومم

 أول مـ آشتثـاء ؿصد يشسط هؾ . اختؾػ ؾؼد . ذًمؽ شم٘مرر وإذا

 .وجفغ ؾقف اًمراومٕمل طمٙمك .؟ ٓ أو افؽالم

 ىمبؾ وىمققمف اؿمؽماط قمغم اإلمجاع ٟم٘مؾ أٟمف اًمٗم٤مرد سمٙمر أيب قمـ وٟم٘مؾ

 وىمقع سمٕمد يٜمِم٠م آٟمٗمّم٤مل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء سم٠من ٚمفوقمٚمَّ  ، اًمٙمالم ومراغ

 .واضح وهق . ُمثالً  اًمٓمالق

 .يمٗمك سمف ُمتّمالً  وىمع ًمق أٟمف،  طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف سمام ضٕم٤مرَ ُمُ  فٚمُ وٟم٘مْ 
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 مل اهلل ؿم٤مء إن وم٘م٤مل طمٚمػ ُمـ : رومٕمف قمٛمر اسمـ سمحدي٨م واؾمتدل

  ( ).حيٜم٨م

 يتحّمؾ وطمٞمٜمئذ ، سم٤مًمٚمٗمظ سم٤مٓؾمتثٜم٤مء احلٚمػ قم٘م٥م سم٠مٟمف واطمت٩مَّ 

  : صقر ثالث

 - مت٤مُمف سمٕمد أو ومراهمف ىمبؾ وًمق - أصمٜم٤مئف ُمـ أو أوًمف ُمـ ي٘مّمد أن

 ٓ أٟمف ومٝمؿ ُمـ وأسمٕمد ، اًمث٤مًم٨م ذم يٗمٞمد ٓ سم٠مٟمف اإلمجاع ٟم٘مؾ .ومٞمختص

 .أيْم٤مً  اًمث٤مين ذم يٗمٞمد

َّٓ  ، آشمّم٤مل يِمؽمط ىم٤مل ُمـ إَج٤مع اعمذيمقر سم٤مإلَج٤مع واعمراد  وإ

  .أقمٚمؿ واهلل . شم٘مدم يمام صم٤مسم٧م وم٤مخلالف

 مت٤مم ىمبؾ آؾمتثٜم٤مء يِمؽمط:  قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ىم٤مل:  اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل

 .اًمٞمٛملم

 يٛمٞمٜم٤مً  يٙمـ مل اًمٞمٛملم ُمع آؾمتثٜم٤مء ٟمقى ًمق إٟمف:  أىمقل ًمذيوا:  ىم٤مل

 ٝم٤مومٞمحٚمّ  اًمٞمٛملم قم٘مد سمٕمد ي٘مع أن:  آؾمتثٜم٤مء طم٘مٞم٘م٦م وإٟمام ، اؾمتثٜم٤مءً  وٓ

 إنْ  يمذا أومٕمؾ ٓ:  ىم٤مل ُمـ أنَّ  قمغم واتػؼقا ، سم٤مًمٞمٛملم اعمتّمؾ آؾمتثٜم٤مء

 الوم آؾمتثٜم٤مء ىمّمد وإن ، حيٜم٨م ومٗمٕمؾ وم٘مط اًمتؼمك سمف ىمّمد إذا اهلل ؿم٤مء

 . قمٚمٞمف طمٜم٨م

 هؾ.  أظمره أو،  احلٚمػ قمغم آؾمتثٜم٤مء مىمدَّ  أو،  أـمٚمؼ إذا واختؾػقا

 ؟. احلٙمؿ يٗمؽمق

__________________ 
سمرىمؿ ريرة أيت ـ ذح طمدي٨م أيب ه ذم٤مرح قمٚمٞمف ُمستقرمؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل يمالم اًمِم( 6)

(023 ) 
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َٓ  سمف حيٚمػ ُم٤م يمؾ ذم آؾمتثٜم٤مء دظمقل قمغم واتػؼقا  وم٘م٤مل إوزاظل إ

 ظـ جاء وـذا ، اهلل سمٞم٧م إمم واعمٌم واًمٕمتؼ اًمٓمالق ذم يدظمؾ ٓ: 

 .اعمٌم إٓ وظـف ، ُمثٚمف مافؽ وظـ,  ضاوس

 إٓ اجلٛمٞمع ذم يدظمؾ:  وافؾقث فقذ أيب وابـ وؿتادة احلسـ وؿال

 .اًمٓمالق

 .اًمٕمتؼ إٓ اجلٛمٞمع يدظمؾ:  أمحد وظـ

 إذا : رومٕمف ُمٕم٤مذ قمـ طمدي٨م ومٞمف وورد ، ًمف اًمِم٤مرع سمتِمقف واطمت٩م

 أٟم٧َم :  ًمٕمبده ىم٤مل وإن ، شمٓمٚمؼ مل اهلل ؿم٤مء إن ـم٤مًمؼ أٟم٧ِم :  ُٓمرأشمف ىم٤مل

  .طمر وم٢مٟمف اهلل ؿم٤مء إن طمرٌ 

 قمٚمٞمف واظمتٚمػ ، جمٝمقل وهق ُم٤مًمؽ سمـ محٞمد سمف دشمٗمرَّ :  اًمبٞمٝم٘مل ىم٤مل

 .إؾمٜم٤مده ذم

 وهل ، اًمٙمٗم٤مرة فٚم  حَت  ٓ سم٠مٟمف اًمٓمالق ذم يدظمؾ ٓ:  ىم٤مل ُمـ واطمت٩م

 فٚمّ حَي  مل إىمقى فٚمّ حَي  مل ومٚمامَّ  . سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اًمٜمٓمؼ ُمـ احل٤مًمػ قمغم أهمٚمظ

  .إضٕمػ

 ذًمؽ } شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل دوىم .اًمٙمٗم٤مرة أظمق آؾمتثٜم٤مء:  اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل

َّٓ  ذًمؽ ذم يدظمؾ ومال { طمٚمٗمتؿ إذا أيامٟمٙمؿ يمٗم٤مرة .  اًمنمقمٞم٦م اًمٞمٛملم إ

 .هللا وهل

 ًمٗمظ قمٚمٞمف وم٠مـمٚمؼ،  يٛملم حمٚمقف:  أي ( يؿغ ظذ أحؾػ ٓ) :  ؿقفف

 جم٤مز ُمـ ومٝمق 5 قمٚمٞمف حمٚمقوم٤مً  يٙمقن أن ؿم٠مٟمف ُم٤م واعمراد،  ًمٚمٛمالسمس٦م يٛملمٍ 

 عمسٚمؿٍ  رواي٦مٍ  ذم وىمع وم٘مد.  شمْمٛملم ومٞمف يٙمقن أن وجيقز،  آؾمتٕم٤مرة
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 ." أُمر قمغم"

 رواي٦م ذم وىمع وم٘مد،  اًمب٤مء سمٛمٕمٜمك " قمغم " يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 همػمه٤م ومرأي٧م " سم٘مقًمف إّول ورضمح " سمٞمٛملمٍ  طمٚمٗم٧م إذا " اًمٜمّس٤مئّل 

 .اًمٞمٛملم قمغم قمقده يّمّح  ٓ همػمه٤م ذم اًمّْمٛمػم ٕنّ  5 " ُمٜمٝم٤م ظمػماً 

  .أيْم٤مً ً ًمٚمٛمالسمس٦م اعمج٤مزّي  ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم يٕمقد سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

:  أي .أطمٚمػ:  وم٘مقًمف اًمٞمٛملم هق احلٚمػ:  اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم إصمػم اسمـ وىم٤مل

 وإقمالم ًمٕم٘مده شم٠ميمٞمدٌ  " يٛملم قمغم " وىمقًمف،  واًمٜمّّٞم٦م سم٤مًمٕمزم ؿمٞمئ٤مً  أقم٘مد

  .ًمٖمقاً  ًمٞمس٧م سم٠مّٟمف

 يٛملم إرض قمغم ُم٤م " سمٚمٗمظ اًمٜمّس٤مئّل  رواي٦م وي١مّيده:  ( ) اًمّٓمٞمبّل  ىم٤مل

 ُم١ميّمدة صٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م أطمٚمػ:  وم٘مقًمف:  ىم٤مل،  احلدي٨م " ٤مقمٚمٞمٝم أطمٚمػ

 .ًمٚمٞمٛملم

 أُمرٌ  زم ئمٝمر صمؿّ ،  ومٞمٝم٤م ًمٖمق ٓ ضمزُم٤مً  يٛمٞمٜم٤مً  أطمٚمػ ٓ واعمٕمٜمك:  ىم٤مل

َّٓ  اعمذيمقرة اًمٞمٛملم ذم اعمّض  ُمـ أومْمؾ ومٕمٚمف يٙمقن آظمر  ويمّٗمرت ومٕمٚمتف إ

 .يٛمٞمٜمل قمـ

 ًمفًم٘مق ُم١ميّمداً  ُمّمدراً  " يٛملم قمغم " ىمقًمف يٙمقن هذا ومٕمغم:  ىم٤مل

 ." أطمٚمػ"

 اظمتٚمػ يمام؟  اعمذيمقر يٛمٞمٜمف قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يمّٗمر هؾ اختؾػ : تؽؿؾةٌ 

 ؟  .ُم٤مري٦م همِمٞم٤من قمغم أو،  اًمٕمسؾ ذب قمغم طمٚمٗمف ىمّّم٦م ذم يمّٗمر هؾ

 ًمف ُمٖمٗمقرٌ  ّٕٟمف 5 أصالً  يٙمّٗمر ملَ :  ىم٤مل أّٟمف،  افبكيّ  احلسـ ظـ ؾروي

__________________ 
 (6/60)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق احلسـ سمـ حمٛمد ( 6)
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 .ًمألُّم٦م شمٕمٚمٞمامً  اًمٞمٛملم يمّٗم٤مرة ٟمزًم٧م وإّٟمام، 

 قمغم طمٚمٗمف ىمّّم٦م ذم - قمٛمر طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 فم٤مهر وهذا،  " يٛملم يمّٗم٤مرة ًمف وضمٕمؾ،  اهلل ومٕم٤مشمبف " - ُم٤مري٦م أو اًمٕمسؾ

 .احلسـ اّدقم٤مه ُم٤م ردّ  ذم ٟمّّم٤مً  ًمٞمس يم٤من وإن ، يمّٗمر أّٟمف ذم

 يؽمك ٓ أّٟمف " يٛمٞمٜمل قمـ ويمّٗمرت " اًمب٤مب طمدي٨م ذم أيْم٤مً  وفم٤مهرٌ 

 .سمٕمٞمدٌ  ًمٚمّتنميع ّٚمفيم ذًمؽ أنّ  ودقمقى،  ذًمؽ

َٓ : ) ؿقفف  ذم رواي٦م هلام ُمـ وضمف (  ؾتفا, وحتؾَ  افذي هق خرٌ  أتقُت  إ

 ُمقؾمك أيب قمـ سُمْردة أيب قمـ ضمريرٍ  سمـ همٞمالن قمـ زيدٍ  سمـ مّح٤مدقمـ آظمر 

"  َّٓ  ." ظمػمٌ  هق اًمذي وأشمٞم٧م ، يٛمٞمٜمل قمـ يمّٗمرت إ

َّٓ  " وىم٤مل،  مّح٤مدٌ  طمّدصمٜم٤م اًمٜمّٕمامن أسمق طمّدصمٜم٤موًمٚمبخ٤مري   قمـ يمّٗمرت إ

 ( ) " ويمّٗمرت ظمػمٌ  هق اًمذي أشمٞم٧م أو،  ظمػمٌ  هق اًمذي وأشمٞم٧م يٛمٞمٜمل

 داود أسمق أظمرضمف ويمذا،  وشم٠مظمػمه٤م اًمٙمّٗم٤مرة شم٘مديؿ ذم اًمؽّمّدد ومٞمف ومزاد

 .أيْم٤مً  ومٞمف سم٤مًمؽّمديد . زيد سمـ مّح٤مد قمـ طمرب سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ

 بدوقم اًمقارث وقمبد مّح٤مد رواي٦م ذم يمذا ( ) ( ؾتفاوحتؾَ ) :  ؿقفف

قمـ  ( ) اًمّسالم قمبد رواي٦م ذم يذيمر وملَ  ( ).أّيقب قمـ يمّٚمٝمؿ اًمقّه٤مب

__________________ 
اخلالف ذم شم٘مديؿ احلٜم٨م قمغم اًمٙمٗم٤مرة واًمٕمٙمس ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك يمحدي٨م قمبد  (6)

  . اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة اعمت٘مّدم

 .٤ميض وىمد شم٘مّدم اًمٙمالم قمغم اخلالف ذم اعمس٠مًم٦م ُمستقرم ذم احلدي٨م اعم 

أُّم٤م رواي٦م أيب سمردة ومٗمٞمٝم٤م ، ك إٟمام ضم٤مءت ذم رواي٦م زهدم قمـ أيب ُمقؾم( حتّٚمٚمتٝم٤م  ) ًمٗمٔم٦م (6)

 .ويمال اًمٓمري٘ملم ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمٝمام( يمّٗمرت)

٤م قمبد اًمقه٤مب ومس٤مىمٝم٤م اًمبخ٤مري .رواي٦م مح٤مد هل رواي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م( 0) وأطم٤مهل٤م ُمسٚمٌؿ  .أُمَّ

٤م رواي٦م قمبد اًمقارث وم٤مٟمٗمر .قمغم رواي٦م مح٤مد  .د اًمبخ٤مري هب٤مأُمَّ
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 قمـ اًمّسٚمٞمؾ أسمق يذيمره٤م ملَ  ويمذا،  " ٚمتٝم٤موحتٚمَّ  "أيقب قمٜمد اًمبخ٤مري 

 .ُمسٚمؿ قمٜمد زهدم

َّٓ  "ذم اًمّمحٞمحلم  سُمْردة أيب قمـ همٞمالنمح٤مد قمـ  رواي٦م ذم ووىمع  إ

 ." وحتٚمٚمتٝم٤م " سمدل " يٛمٞمٜمل قمـ يمّٗمرت

 ومٞمّمػم اإلذن إمم ي٘متْمٞمف اًمذي اعمٜمع يٜم٘مؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م:  ٝم٤محتٚمٚمت وُمٕمٜمك

 .سم٤مًمٙمّٗم٤مرة ذًمؽ حيّمؾ وإّٟمام،  طمالًٓ 

 وىمقع،  يٛمٞمٜمل قمـ يمّٗمرت " ٚمتٝم٤محتٚمَّ  " سم٘مقًمف اعمراد أنّ  وي١مّيد

 .٤موهمػممه اًمّسالم وقمبد زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم سمف اًمّتٍميح

  .( ) اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ أسمدامه٤م ، احتامفغ أحد يرضّمح وهق

،  اًمٕم٘مد ؾمبؼ ي٘متض اًمّتحّٚمؾ وم٢منّ  ، احلٜم٨م ي٘متض ُم٤م إشمٞم٤من : ثاكقفام

 اًمّتحّٚمؾ ومٞمٙمقن،  ُم٘متْم٤مه٤م ُمقاوم٘م٦م ُمـ اًمٞمٛملم قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م هق واًمٕم٘مد

 .ُم٘متْم٤مه٤م سمخالف اإلشمٞم٤من

 اًمذي أشمٞم٧م " ىمقًمف ًمقضمقد شمٙمرارٌ  ومٞمف يٙمقن أن هذا قمغم يٚمزم ًمٙمـ

 واًمّتحّٚمؾ اًمٞمٛملم ٤مًمٗم٦مخم سمف حتّمؾ ظمػمٌ  هق اًمذي إشمٞم٤من وم٢منّ  " ظمػمٌ  هق

 .ُمٜمٝم٤م

 سمٚمٗمظٍ  وذيمره،  سم٤مًمّتحّٚمؾ اًمّتٍميح وم٤مئدشمف شمٙمقن أن يٛمٙمـ ًمٙمـ

 .سم٤مٓؾمتٚمزام ذيمره ًمق مم٤ّم أسمٚمغ ًمٞمٙمقن سحي٤مً  اجلقاز يٜم٤مؾم٥م

 . اًمّت٠ميمٞمد ُمـ أومم اًمّت٠مؾمٞمس ٕنّ ،  أىمقى اًمّث٤مين إنّ :  ي٘م٤مل وىمد

__________________ 
 .ذم سمٕمض ٟمسخ اًمبخ٤مري ُمـ ـمري٘مف( حتٚمَّٚمتٝم٤م ) وىمد ُذيمرت ًمٗمٔم٦م  . اسمـ طمرب( 6)

 (6/66)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ قمكم ( 6)
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 ، ُمٜمٝم٤م حيّؾ  ُم٤م إمم طمرُمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م " ٚمتٝم٤محتٚمّ  " ُمٕمٜمك:  وؿقؾ

 .اًمّس٤مسمؼ سمنمـمف سم٤مٓؾمتثٜم٤مء يٙمقن وذًمؽ

َّٓ  ( ) اًم٘مّّم٦م هذه ذم يّتجف ٓ ًمٙمـ  ملَ  اؾمتثٜم٤مء ُمٜمف وىمع يم٤من إن إ

 ٓ واهلل:  ىم٤مل أو ، ُمثالً  اهلل ؿم٤مء إن:  ىم٤مل يٙمقن يم٠من ، سمف يِمٕمروا

َّٓ  أمحٚمٙمؿ  .أمحٚمٙمؿ ُم٤م قمٜمدي وُم٤م:  ىم٤مل وًمذًمؽ ، رء طمّمؾ إن إ

 

__________________ 
 .وم٤مٟمٔمره .ختري٩م طمدي٨م اًمب٤مب شم٘مّدم ِذيمر ؾمب٥م احلدي٨م ذم  (6)
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 الحديث الثالث
اهلل  إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ؿال ,  ؿر بـ اخلطاب ظـ ظ -313

  ( ).يـفاـؿ أن حتؾػقا بآبائؽؿ

 ( ) ., أو فقصؿت  ً, ؾؾقحؾػ باهلل ؾؿـ ـان حافػا :  ودسؾؿٍ 

__________________ 
ُمـ ـمريؼ يقٟمس وهمػمه قمـ اًمزهري (  6232) وُمسٚمؿ (  2626) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .سمف ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمر قمـ 

  .يمام ىم٤مل(  6232) هذه اًمرواي٦م قمٜمد ُمسٚمؿ  (6)

 ،ًمٙمـ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  -(  2623،  6262،  6600) وأظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري أيْم٤ًم  

أنَّ رؾمقل اهلل ،  قمـ ٟم٤مومع قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر  ُمـ ـمرق -وًمٞمس ُمـ طمدي٨م أسمٞمف  -

أٓ إن اهلل يٜمٝم٤ميمؿ : ٚمػ سم٠مسمٞمف ، وم٘م٤مل أدرك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وهق يسػم ذم ريم٥م حي ملسو هيلع هللا ىلص

 .أْن حتٚمٗمقا سمآسم٤مئٙمؿ ، ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤ًم ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م

أدرك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل ) ىمقًمف ( :  232/  66) ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل 

هذا اًمسٞم٤مق ي٘متض أنَّ اخلؼم ُمـ ُمسٜمد اسمـ قمٛمر ، ويمذا وىمع ذم رواي٦م قمبد ( وهق يسػم 

َّٓ سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر ، ومل أر قمـ ٟم٤مومع ذم ذًمؽ اظمتالوم٤ًم اهلل  ُم٤م طمٙمك يٕم٘مقب سمـ  إ

ؼم اعمُ اًمْمٕمٞمػ  -أن قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري ، ؿمٞمب٦م  قمـ اسمـ  "رواه قمـ ٟم٤مومع وم٘م٤مل  -ٙمَّ

ر اًمث٘م٦م قمـ ٟم٤مومع ومٚمؿ ي٘مؾ : ىم٤مل  "قمٛمر قمـ قمٛمر  ورواه قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري اعمّمٖمَّ

أن ، رواه اًمث٘م٤مت قمـ ٟم٤مومع ، ًمٙمـ وىمع ذم رواي٦م أيقب قمـ ٟم٤مومع  وهٙمذا "قمـ قمٛمر  "ومٞمف 

  .قمٛمر مل ي٘مؾ ومٞمف قمـ اسمـ قمٛمر

ىمد أظمرضمف ُمسٚمؿ ُمـ ـمريؼ أيقب ومذيمره ، وأظمرضمف أيْم٤ًم قمـ : ( اسمـ طمجر ) ىمٚم٧م 

أٟمف وىمع ذم  "إـمراف  "َج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب ٟم٤مومع سمٛمقاوم٘م٦م ُم٤مًمؽ ، ووىمع ًمٚمٛمزي ذم 

ذم ُمسٜمد قمٛمر ، وهق ُُمٕمؽَمض وم٢منَّ ُمسٚماًم  "اسمـ قمٛمر  قمـ ٟم٤مومع قمـ "رواي٦م قمبد اًمٙمريؿ 

صمؿ ىم٤مل ؾمبٕمتٝمؿ ، ؾم٤مق أؾم٤مٟمٞمده ومٞمف إمم ؾمبٕم٦م أٟمٗمس ُمـ أصح٤مب ٟم٤مومع ُمٜمٝمؿ قمبد اًمٙمريؿ 

سمٛمثؾ هذه اًم٘مّم٦م ، وىمد أورد اعمزي ـمرق اًمست٦م أظمريـ ذم  "قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر  "

سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر قمـ ووىمع آظمتالف ذم رواي٦م ؾم٤ممل ، ُمسٜمد اسمـ قمٛمر قمغم اًمّمقاب 

 اٟمتٝمك .أسمٞمف

،  2626،  0263) أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري  .ورواي٦م قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر: ىمٚم٧م  

 .ٟمحقه .( 6232) وُمسٚمؿ (  2422
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ؾقاهلل ما حؾػت هبا, مـذ شؿعت رشقل اهلل : ؿال ظؿر : ويف رواية 

 ( ).يـفل ظـفا, ذاـرًا وٓ آثراً  ملسو هيلع هللا ىلص

 .هبا حؾػ أكف .ؽري ظـ ـقاً حا:  يعـل: ؿال ادصـِّػ 

 

ُمـ ـمريؼ وًمٚمبخ٤مري  ( اهلل يـفاـؿ أن حتؾػقا بآبائؽؿ إنّ : ) ؿقفف 

 قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م ذمو .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل:  ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس

 أطمٚمػ وأٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕمٜمل قمٛمر قمـ .اًمّسٜمد هبذا ؿمٝم٤مب اسمـ

  .ذاهٙم قمٜمف أمحد أظمرضمف .احلدي٨م ومذيمر .اهلل إنّ :  وم٘م٤مل سم٠ميب

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  " ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذمو

 ( )." يبوأَ  يبوأَ :  ي٘مقل وهق - سم٠مسمٞمف حيٚمػ وهق - قمٛمر ؾمٛمع

 قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمبد قمـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م وذم

 ." سمآسم٤مئٝم٤م حتٚمػ ىمريٌش  ويم٤مٟم٧م " اًمّزي٤مدة ُمـقمٜمد ُمسٚمؿ 

 اهلل رؾمقل قمـ اهلل قمبد قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ اًمٚمٞم٨موًمٚمِمٞمخلم ُمـ رواي٦م 

 ، سم٠مسمٞمف حيٚمػ وقمٛمر ، ريم٥ٍم  ذم اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر أدرك أّٟمف،  ملسو هيلع هللا ىلص

  "..  إنّ  أٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜم٤مداهؿ

 قمٛمر ىم٤مل : ىم٤مل قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ " ؿمٞمب٦م أيب اسمـ ُمّمٜمّػ " ذم ووىمع

__________________ 
يم٤من إومم سم٤مًمِم٤مرح  .هذه اًمرواي٦م ضٛمـ طمدي٨م ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف اًمذي شم٘مّدم خترجيف( 6)

 .ِذيمره٤م ُمٕمف

وإٟمام ، ًمٙمـ مل يسؼ ًمٗمٔمٝم٤م ، (  6232)  "صحٞمحف  " أظمرضمٝم٤م ُمسٚمؿ ذم .رواي٦م ؾمٗمٞم٤من( 6)

وىمد أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي ذم ، وهل رواي٦م اًمب٤مب ، أطم٤مهل٤م قمغم رواي٦م يقٟمس وُمٕمٛمر 

  .ومذيمره٤م .ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من(  3234)  "اًمٙمؼمى"واًمٜمس٤مئل ذم (  6600) "اجل٤مُمع"
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 ٓ:  ظمٚمٗمل ُمـ رضمٌؾ  وم٘م٤مل،  وأيب ٓ:  وم٘مٚم٧م،  طمديث٤مً  ىمقُم٤مً  طمّدصم٧م: 

 أطمديمؿ أنّ  ًمق:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢مذا وم٤مًمتٗم٧ّم ،  سمآسم٤مئٙمؿ حتٚمٗمقا

  .آسم٤مئٙمؿ ُمـ ظمػم واعمسٞمح ، هٚمؽ سم٤معمسٞمح طمٚمػ

  .سمِمقاهده يت٘مّقى ُمرؾمٌؾ  وهذا

 رضمالً  ؾمٛمع أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرج وىمد

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢ميّن ،  اهلل سمٖمػم حتٚمػ ٓ:  وم٘م٤مل، واًمٙمٕمب٦م ٓ:  ي٘مقل

  .أذك أو، يمٗمر وم٘مد اهلل سمٖمػم طمٚمػ ُمـ:  ي٘مقل،  ملسو هيلع هللا ىلص

ـٌ :  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل حفو .  طمس  .احل٤ميمؿ صحَّ

 واًمّتٖمٚمٞمظ اًمّزضمر ذم ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م " أذك أو يمٗمر وم٘مد " سم٘مقًمف واًمّتٕمبػم

 .ذًمؽ ذم

 سمذًمؽ قمٛمر طمٚمػ يم٤من عَم٤َّم ًمٙمـ ، ذًمؽ سمتحريؿ َُمـ ىم٤مل سمف متّسؽ وىمد

 ّنٞمف قمغم اىمتٍم ؽومٚمذًم،  صٜمع ومٞمام ُمٕمذوراً  يم٤من اًمٜمّٝمل ي٘متض أن ىمبؾ

 أن يستحّؼ  أّٟمف ي٘متض قمٚمٞمف أسمٞمف طمّؼ  أنّ  شم٠مّول ّٕٟمف،  سمذًمؽ ي١ماظمذه وملَ 

 .سمٖمػمه حيٚمػ أن ًمٕمبده حي٥ّم  ٓ اهلل أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومبلّم ،  سمف حيٚمػ

 طمدي٨م ُمـ قمٜمف "داؾم٦م اسمـ رواي٦م" ذم داود وأسمق اًمٜمّس٤مئّل  أظمرج وىمد

 وٓ سم٠مُّمٝم٤مشمٙمؿ وٓ سمآسم٤مئٙمؿ حتٚمٗمقا ٓ " وًمٗمٔمف . سمزي٤مدة هريرة أيب

َّٓ  حتٚمٗمقا وٓ،  سم٤مٕٟمداد  .احلدي٨م " سم٤مهلل إ

:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل ( فقصؿت أو باهلل ؾؾقحؾػ حافػاً  ـان مـ) :  ؿقفف

 ، شمٕمٔمٞمٛمف ي٘متض سم٤مًمٌّمء احلٚمػ أنّ  اهلل سمٖمػم احلٚمػ قمـ اًمٜمّٝمل ذم اًمّّسّ 

 .وطمده هلل هل إّٟمام احل٘مٞم٘م٦م ذم واًمٕمٔمٛم٦م



 النذوراأَليمان و كتاب     

30 

 اّتػؼ ىمد ًمٙمـ،  ظم٤مّص٦م سم٤مهلل احلٚمػ ختّمٞمص احلدي٨م وفم٤مهر

 ذم واختؾػقا. اًمٕمٚمّٞم٦م وصٗم٤مشمف وذاشمف سم٤مهلل شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم أنّ  قمغم افػؼفاء

 .( ) اًمّّمٗم٤مت سمبٕمض اٟمٕم٘م٤مده٤م

 وأُّم٤م،  اهلل ًمٗمظ ظمّمقص ٓ اًمّذات " سم٤مهلل " سم٘مقًمف اعمراد ويم٠منّ 

  .؟  فؾّتحريؿ ادـع وهؾ،  ومٞمٝم٤م اعمٜمع صمب٧م وم٘مد ذًمؽ سمٖمػم اًمٞمٛملم

  .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمذا،  دافؽّقةا ظـد ؿقٓن

 ًمٙمـ،  احلـابؾة ظـد أيْم٤مً  واخلالف،  اًمٙمراه٦م ظـدهؿ وادشفقر

  .افّظاهرّية جزم وبف،  اًمّتحريؿ قمٜمدهؿ اعمِمٝمقر

 .باإلمجاع اهلل سمٖمػم احلٚمػ جيقز ٓ:  اًمؼمّ  قمبد اسمـ وىم٤مل

  .واًمّتٜمزيف اًمّتحريؿ ُمـ أقمؿّ  اًمٙمراه٦م اجلقاز سمٜمٗمل وُمراده

 اهلل سمٖمػم اًمٞمٛملم أنّ  قمغم افعؾامء أمجع:  آظمر ُمقضعٍ  ذم ىم٤مل وم٢مّٟمف

 قمٜمد ُمقضمقد واخلالف،  هب٤م احلٚمػ ٕطمدٍ  جيقز ٓ قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل   ُمٙمروه٦مٌ 

__________________ 
: اًمبخ٤مري  ذم ذح طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم(  4/236) "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل ذم  (6)

وذم هذا احلدي٨م طمج٦م عمـ أوضم٥م :  "ٓ وُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ،  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمبل 

اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ طمٚمػ سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل ومحٜم٨م ، وٓ ٟمزاع ذم أصؾ ذًمؽ ، وإٟمام 

٦م سم٤مًمتل ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م  اخلالف ذم أي صٗم٦م شمٜمٕم٘مد هب٤م اًمٞمٛملم ؟ ، واًمتح٘مٞمؼ أّن٤م خمتّمَّ

 .همػمه يمٛم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب

ذم احلدي٨م ضمقاز احلٚمػ سم٠مومٕم٤مل اهلل إذا وصػ هب٤م ، : اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب ىم٤مل  

ق احلٜمٗمٞم٦م سملم اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ : ومَل يذيمر اؾمٛمف ، ىم٤مل  إْن طَمَٚمَػ سم٘مدرة اهلل : وم٘م٤مًمقا ، وومرَّ

وإن طمٚمػ سمٕمٚمؿ اهلل مَل شمٜمٕم٘مد 5 ٕنَّ اًمٕمٚمؿ يٕمؼم سمف قمـ اعمٕمٚمقم يم٘مقًمف ، اٟمٕم٘مدت يٛمٞمٜمف 

أٟمف هٜم٤م جم٤مز إن ؾمٚمؿ أن : واجلقاب . {هؾ قمٜمديمؿ ُمـ قمٚمؿ ومتخرضمقه ًمٜم٤م ىمؾ  }شمٕم٤ممم 

 .اٟمتٝمك "اًمخ . .اعمراد سمف اعمٕمٚمقم ، واًمٙمالم إٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م

 ُمزيد سمسط ذم آظمر ذح احلدي٨م . وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل  
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 اهلل سمٖمػم احلٚمػ يٙمقن أن أظمِمك:  افّشاؾعلّ  ؿقل أضمؾ ُمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 .ًمٚمّتٜمزيف أّٟمف قمغم أصحابف ومجفقر،  سم٤مًمؽّمّدد وم٠مؿمٕمر،  ُمٕمّمٞم٦م

 همػمه وضمزم،   سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مٓمع ادذهب:  ( ) رُملماحل إُم٤مم وىم٤مل

 اهلل ذم يٕمت٘مده ُم٤م اًمّتٕمٔمٞمؿ ُمـ ومٞمف اعمحٚمقف ذم اقمت٘مد وم٢من،  سم٤مًمّتٗمّمٞمؾ

 احلدي٨م يتٜمّزل وقمٚمٞمف،  يم٤مومراً  آقمت٘م٤مد سمذًمؽ ويم٤من،  سمف احلٚمػ طمرم

 ُم٤م قمغم سمف اعمحٚمقف شمٕمٔمٞمؿ ٓقمت٘م٤مده اهلل سمٖمػم طمٚمػ إذا وأُّم٤م،  اعمذيمقر

 . يٛمٞمٜمف شمٜمٕم٘مد وٓ ، سمذًمؽ يٙمٗمر ومال ًمّتٕمٔمٞمؿا ُمـ سمف يٚمٞمؼ

 سمٓمالٍق  ٓ ، اهلل سمٖمػم أطمداً  حيٚمػ أن ٕطمدٍ  جيقز ٓ:  اعم٤موردّي  ىم٤مل

  أطمداً  احل٤ميمؿُ  ػطمٚمَّ  وإذا،  ٟمذرٍ  وٓ قمت٤مٍق  وٓ
ٍ
 وضم٥م ذًمؽ ُمـ سمٌمء

 جلٝمٚمف قمزًمف

 .قم٤مُمداً :  أي ( ذاـراً ) :  ؿقفف

:  أي،  اًمٖمػم قمـ طم٤ميمٞم٤مً :  أي،  اعمثٚمث٦م ويمّس سم٤معمدّ  ( آثراً  وٓ) :  ؿقفف

 .همػمي قمـ ذًمؽ طمٙمٞم٧م وٓ،  هب٤م طمٚمٗم٧م ُم٤م

 ُم٤م : ُمسٚمؿ قمٜمد ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ قم٘مٞمؾ رواي٦م ذم وىمع ُم٤م قمٚمٞمف ويدّل 

 .هب٤م شمٙمٚمٛم٧م وٓ،  قمٜمٝم٤م يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧ُم  ُمٜمذ هب٤م طمٚمٗم٧م

 قمـ واحل٤ميمل ، سمحٚمٗم٧م اًمٙمالم ًمتّمدير اًمّتٗمسػم هذا اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .طم٤مًمٗم٤مً  يسّٛمك ٓ همػمه

 ذيمرهت٤م وٓ:  أي . حمذووم٤مً  ومٞمف اًمٕم٤مُمؾ يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وأضمٞم٥م

 رواي٦م وي٘مّقيف ، شمٙمٚمٛم٧م ُمٕمٜمك طمٚمٗم٧م ضّٛمـ يٙمقن أو . همػمي قمـ آصمراً 

__________________ 
 (6/630)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمبداعمٚمؽ اجلقيٜمل  (6)
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 . قم٘مٞمؾ

:  أي . آظمر ًك ُمٕمٜم " آصمراً  " ًم٘مقًمف:  اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م وضمّقز

 ُم١مصمراً  هب٤م طمٚمٗم٧م وٓ:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف،  اظمت٤مره إذا اًمٌّمء آصمر ي٘م٤مل،  خمت٤مراً 

 .همػمه٤م قمغم هل٤م

 اًمّتٗم٤مظمر ُمٕمٜمك إمم " آصمراً  " ىمقًمف يرضمع أن وحيتؿؾ:  ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل

 ُمـ يروى ُم٤م وهق وُمآصمر ُم٠مصمرة:  ىمقهلؿ وُمٜمف،  هلؿ اإليمرام ذم سم٤مٔسم٤مء

  .عمآصمرهؿ ذايمراً  سمآسم٤مئل طمٚمٗم٧م ُم٤م:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف .اعمٗم٤مظمر

 - اعمٕمجٛم٦م سمْمؿّ  - يمراًمذ   ُمـ يٙمقن أن " ذايمراً  " ىمقًمف ذم وضمّقز

 آصمراً  شمٗمسػم يٜم٤مؾم٥م وهق،  ٟم٤مؾمٞم٤مً  هب٤م يٜمٓمؼ يٙمقن أن قمـ اطمؽمز يم٠مّٟمف

 . خمت٤مراً  وٓ قم٤مُمداً  ٓ:  ىم٤مل يم٠مّٟمف ، سم٤مٓظمتٞم٤مر

 - سم٤مًمّْمؿّ  ٓ سم٤مًمٙمّس - اًمّذيمر ُمـ سم٠مّٟمف ، ذطمف ذم اًمّتلم اسمـ وضمزم

 أّٟمف همػمي قمـ سمف طمّدصم٧م وٓ،  ٟمٗمز ؾبَ ىمِ  ُمـ أىمٚمف ملَ  هق وإّٟمام:  ىم٤مل

 .سمف طمٚمػ

 طمٚمػ ذيمرت وٓ ، هب٤م طمٚمٗم٧م ُم٤م يريد:  ( )اًمّداودّي  وىم٤مل:  ىم٤مل

 . ُمثالً  أيب وطمّؼ :  ىم٤مل ومالٟم٤مً  إنّ :  يم٘مقًمف هب٤م همػمي

 اًمٜمّٓمؼ قمـ شمقّرع أّٟمف ي٘متض ، اعمذيمقر قمٛمر يمالم أنّ  أيْم٤مً  ِمٙمؾواؾمتُ 

 .؟ اًم٘مّّم٦م هذه ذم سمف ٟمٓمؼ ومٙمٞمػ ، ُمٓمٚم٘م٤مً  سمذًمؽ

 .بٚمٞمغاًمتّ  ًمرضورة ذًمؽ اهمتٗمر سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 .اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

__________________ 
 (6/066)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق أمحد سمـ ٟمٍم  (6)
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 سم٤مٔسم٤مء قمٛمر طمدي٨م ذم ظمّص  وإّٟمام،  اهلل سمٖمػم احلٚمػ قمـ اًمّزضمر

 ذم ًم٘مقًمف قمٚمٞمف هم٤مًمب٤مً  يم٤من ًمٙمقٟمف ظمّص  أو،  اعمذيمقر ؾمببف قمغم ًمقروده

 اًمّتٕمٛمٞمؿ قمغم ويدّل  ." سمآسم٤مئٝم٤م حتٚمػ ىمريٌش  ويم٤مٟم٧م " إظمرى اًمّرواي٦م

َّٓ  حيٚمػ ومال طم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ُمـ " ىمقًمف  ."سم٤مهلل إ

 :  جقابان ؾػقف . اهلل بغر افؼسؿ مـ افؼرآن يف ورد ما وأّما

 .وٟمحقه اًمِّمٛمس ورّب  . واًمّت٘مدير،  طمذوم٤مً  ومٞمف أنّ :  أحدمها

 خمٚمقىم٤مشمف ُمـ رء شمٕمٔمٞمؿ أراد وم٢مذا ، سم٤مهلل خيتّص  ذًمؽ أنّ :  افّثاين

 . ذًمؽ ًمٖمػمه وًمٞمس،  سمف أىمسؿ

 إن وأسمٞمف أومٚمح : رايبّ ًمألقم ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف ذًمؽ خي٤مًمػ مم٤ّم وىمع ُم٤م وأُّم٤م

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه صّح٦م ذم ـمٕمـ ُمـ ٗمٞمٝمؿوم .صدق

 راوهي٤م قمـ ضم٤مءت وىمد ، حمٗمقفم٦م همػم اًمٚمٗمٔم٦م هذه:  اًمؼمّ  قمبد اسمـ ىم٤مل

  " صدق إن واهلل أومٚمح " سمٚمٗمظ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ وهق

 ّّٕن٤م " وأسمٞمف أومٚمح " سمٚمٗمظ قمٜمف روى ُمـ رواي٦م ُمـ أومم وهذا:  ىم٤مل

 . ( ) أصالً  ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم شم٘مع وملَ  .اًمّّمح٤مح صم٤مرأ شمرّده٤م ُمٜمٙمرةٌ  ًمٗمٔم٦مٌ 

__________________ 
قمـ قمٛمف قمٜمف (  66) وُمسٚمؿ (  32) "اًمّمحٞمح"أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري ذم  .رواي٦م ُم٤مًمؽ (6)

ضم٤مء رضمٌؾ إمم : أيب ؾمٝمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أسمٞمف ، أٟمف ؾمٛمع ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل ، ي٘مقل 

ُمـ أهؾ ٟمجد صم٤مئر اًمرأس ، يسٛمع دوي صقشمف وٓ يٗم٘مف ُم٤م ي٘مقل ، طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

صٚمقات ذم اًمٞمقم  مخس:  ملسو هيلع هللا ىلص، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل دٟم٤م ، وم٢مذا هق يس٠مل قمـ اإلؾمالم 

َّٓ ٓ ، : هؾ قمكمَّ همػمه٤م ؟ ىم٤مل : وم٘م٤مل  .واًمٚمٞمٚم٦م وم٠مدسمر ، واًمّمقم واًمزيم٤مة ، أْن شَمٓمَّّقع  إ

أومٚمح إْن :  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ٓ أزيد قمغم هذا وٓ أٟم٘مص ، ىم٤مل رؾمقل اهلل : اًمرضمؾ وهق ي٘مقل 

أومٚمح  "وومٞمف  .ٞمؾ سمفوأظمرضمف ُمسٚمؿ ُمـ رواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب ؾمٝم .صدق

 "وأسمٞمف إن صدق 
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 ُمـ " وأسمٞمف " ىمقًمف صّحػ قمٜمف اًمّرواة سمٕمض أنّ :  سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 ." واهلل " ىمقًمف

ـّ  ، حمتؿؾ وهق  ُمثؾ صمب٧م وىمد،  سم٤مٓطمتامل يثب٧م ٓ ذًمؽ ُمثؾ وًمٙم

 طمكمّ  رسق اًمذي اًمّس٤مرق ىمّّم٦م ذم - اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب ًمٗمظ ُمـ ذًمؽ

 اعمقـّم٠م ذم أظمرضمف . ؾم٤مرٍق  سمٚمٞمؾ ًمٞمٚمؽ ُم٤م وأسمٞمؽ : طمّ٘مف ذم وم٘م٤مل،  - اسمٜمتف

 .وهمػمه

 ًمٚمذي ىم٤مل،  ُمرومقع آظمر طمدي٨م ذم ٟمحقه ورد وىمد:  اًمّسٝمٞمكمّ  ىم٤مل

 . ُمسٚمؿ أظمرضمف . ًمتٜمّب٠منّ  وأسمٞمؽ : وم٘م٤مل؟  أومْمؾ اًمّّمدىم٦م أّي :  ؾم٠مل

 :  بلجقبةٍ  ؾقجاب ذفؽ ثبت ؾنذا

 أن همػم ُمـ تٝمؿأًمسٜم قمغم جيري يم٤من اًمٚمٗمظ هذا أنّ :  إّولاجلقاب 

 .احلٚمػ طم٘مٞم٘م٦م ىمّمد ُمـ طمّؼ  ذم ورد إّٟمام واًمٜمّٝمل،  اًم٘مسؿ سمف ي٘مّمدوا

 . اعمريّض  اجلقاب إّٟمف:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل،  اًمبٞمٝم٘مّل  ضمٜمح هذا وإمم

 :  وجفغ قمغم يمالُمٝمؿ ذم ي٘مع يم٤من أّٟمف:  افّثايناجلقاب 

  ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ:  إول

 ذم وىمع ُم٤م أُمثٚم٦م ومٛمـ ، لإوّ  قمـ وىمع إّٟمام واًمٜمّٝمل،  ًمٚمّت٠ميمٞمد : افثاين

  .ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ ٓ ًمٚمّت٠ميمٞمد يمالُمٝمؿ

  أطمّبٝم٤م إيّن  اًمقاؿملم أيب ًمٕمٛمر:  اًمِّم٤مقمر ىمقل

  : أظمر وىمقل

  .أذيٕمٝم٤م ٓ أقمدائٝم٤م وأيب ومال        أُم٤مٟم٦مً  اؾمتقدقمتٜمل ًمٞمغم شمؽ وم٢من

ـّ  ومال  ي٘مّمد ملَ  يمام ، أقمدائٝم٤م واًمد شمٕمٔمٞمؿ ىمّمد ذًمؽ ىم٤مئؾ أنّ  ئم
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 شم٠ميمٞمد سمذًمؽ اًم٘مّمد أنّ  قمغم ومدلَّ ،  سمف وؿمك ُمـ واًمد شمٕمٔمٞمؿ أظمر

 .اًمّتٕمٔمٞمؿ ٓ اًمٙمالم

 عمجّرد اًمٙمالم ذم يزاد ُم٤م َجٚم٦م ُمـ اًمٚمٗمظ هذا:  ( ) اًمبٞمْم٤موّي  وىم٤مل

 عمجّرد اًمٜمّداء صٞمٖم٦م شمزاد يمام،  اًم٘مسؿ سمف يراد وٓ واًمّت٠ميمٞمد اًمّت٘مرير

 .اًمٜمّداء إمم اًم٘مّمد دون آظمتّم٤مص

 يم٤من أّٟمف قمغم يدّل  قمٛمر طمدي٨م ٤مقؾمٞم فم٤مهر سم٠منّ :  اجلقاب شمٕمّ٘م٥م وىمد

 ،( ) وأيب ٓ،  وأيب ٓ " ي٘مقل يم٤من أّٟمف ، ـمرىمف سمٕمض ذم ٕنّ  ، حيٚمٗمف

 اًمٜمّٝمل ص٤مدف ُم٤م احلٚمػ سمّمٞمٖم٦م أشمك أّٟمف ومٚمقٓ ." حتٚمٗمقا ٓ:  ًمف وم٘مٞمؾ

 .حمالا 

 ضم٤مئزاً  يم٤من هذا إنّ :  - افّثافث اجلقاب وهق - سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ؿّ صمَ  وُمـ

 .اًمبٞمٝم٘مّل  وطمٙم٤مه،  اعم٤موردّي  ىم٤مًمف ، ٟمسخ صمؿّ 

اح أيمثر:  اًمّسبٙمّل  وىم٤مل  وروي:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل طمّتك،  قمٚمٞمف اًمنّمّ

  .ذًمؽ قمـ ّنل طمّتك سم٠مسمٞمف حيٚمػ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف

 احلٚمػ سم٤مب ) ىمقًمف يٕمٜمل،  ذًمؽ قمغم شمدّل  داود أيب وشمرَج٦م:  ىم٤مل

 ." صدق إن وأسمٞمف أومٚمح " ومٞمف اًمذي اعمرومقع احلدي٨م أورد صمؿّ  ( سم٤مٔسم٤مء

ـّ  ٓ ّٕٟمف ، يّمّح  وٓ:  ٝمٞمكمّ اًمّس  ىم٤مل  حيٚمػ يم٤من أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمّبّل  ئم

__________________ 
 (6/646)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي  (6)

رة ( 6) ُمقـم٠م "قمٜمد ُم٤مًمؽ ذم . وىمد ضم٤مءت هذه اًمٚمٗمٔم٦م دون شمٙمرار ، مل أر هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمٙمرَّ

وأيْم٤ًم قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ُمـ  .قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف(  263)  "حمٛمد سمـ احلسـ 

  .وهل٤م ـمرق أظمرى، ذيمره اًمِم٤مرح ىمباًل ُمرؾمؾ قمٙمرُم٦م يمام 

٤م رواي٦م   .ومٝمل قمٜمد ُمسٚمؿ يمام شم٘مّدم "ٓ  "دون زي٤مدة  "وأيب وأيب  "أُمَّ
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  .ؿمٞمٛمتف ُمـ ًمبٕمٞمدٌ  ذًمؽ إنّ  شم٤مهلل،  سمٙم٤مومرٍ  ي٘مسؿ وٓ اهلل سمٖمػم

 حتّ٘مؼ وًمٕمدم ، اجلٛمع إلُمٙم٤من ضٕمٞمٗم٦م اًمٜمّسخ دقمقى:  اعمٜمذرّي  وىم٤مل

 . اًمّت٤مريخ

 فىم٤مًم .أسمٞمف ورّب  أومٚمح ، شم٘مديره طمذوم٤مً  اجلقاب ذم أنّ :  افّرابع اجلقاب

 .اًمبٞمٝم٘مّل 

 .اًمّسٝمٞمكمّ  ىم٤مًمف .ًمٚمّتٕمّج٥م أّٟمف:  اخلامساجلقاب 

 أو " وأسمٞمف " سمٚمٗمظ ورد وإّٟمام " أيب " سمٚمٗمظ يرد ملَ  أّٟمف قمٚمٞمف ويدّل :  ىم٤مل

 . هم٤مئب٤مً  أو طم٤مرضاً  اعمخ٤مـم٥م ضٛمػم إمم سم٤مإلض٤موم٦م " وأسمٞمؽ "

 .أُّمتف ُمـ همػمه دون سم٤مًمِّم٤مرع ظم٤مّص  ذًمؽ أنّ  : افّسادساجلقاب 

 . سم٤مٓطمتامل شمثب٧م ٓ اخلّم٤مئص سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 يم٤من ؾمقاء . يٛمٞمٜمف شمٜمٕم٘مد ملَ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اهلل سمٖمػم طمٚمػ ُمـ أنّ  احلدي٨م وذم

 واعمالئٙم٦م يم٤مٕٟمبٞم٤مء اًمٕمب٤مدة همػم ًك عمٕمٜم اًمّتٕمٔمٞمؿ يستحّؼ  سمف اعمحٚمقف

 يستحّؼ  ٓ يم٤من أو،  واًمٙمٕمب٦م وأسم٤مء واعمٚمقك واًمّّمٚمح٤مء واًمٕمٚمامء

 وإصٜم٤مم يم٤مًمِّمٞم٤مـملم واإلذٓل ح٘مػماًمتّ  يستحّؼ  أو،  يم٤مٔطم٤مد اًمّتٕمٔمٞمؿ

 .اهلل دون ُمـ قمبد ُمـ وؾم٤مئر

:  وم٘م٤مل،  ملسو هيلع هللا ىلص حمّٛمد سمٜمبّٞمٜم٤م احلٚمػ ذًمؽ ُمـ احلـابؾة بعض واشتثـك

 ريمٜمل أطمد سمٙمقٟمف وم٤مقمتؾَّ ،  سم٤محلٜم٨م اًمٙمّٗم٤مرة ودم٥م اًمٞمٛملم سمف شمٜمٕم٘مد

َّٓ  شمتؿّ  ٓ اًمتل اًمِّمٝم٤مدة  . سمف إ
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 ظـد إيامن سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مبف ، ( ) أمحد دذهب ٟمسبتف اًمٕمريبّ  اسمـ وأـمٚمؼ

َّٓ  شمتؿّ  ٓ أمحد  شمٜمٕم٘مد أن سم٤مًمّّمالة طمٚمػ ُمـ أنّ  ومٞمٚمزُمف ، اًمّّمالة سمٗمٕمؾ إ

  .طمٜم٨م إذا اًمٙمّٗم٤مرة ويٚمزُمف ، يٛمٞمٜمف

 .سمف أًمزُمٝمؿ قماّم  وآٟمٗمّم٤مل،  إيراده قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ

 أو ٟمٍماين   أو هيقدي   ومٝمق يمذا ومٕمٚم٧م إن:  َُمـ ىم٤مل قمغم اًمّردّ  وومٞمف

 ذفؽ كؼؾ وؿد،  اًمٙمّٗم٤مرة قمٚمٞمف دم٥م ومٕمؾ وُمتك،  يٛمٞمٜم٤مً  يٜمٕم٘مد فأٟمّ  يم٤مومرٌ 

 .واحلـابؾة احلـػّقة ظـ

 .ذًمؽ ُم٘م٤مم ي٘مقم سمام وٓ،  سم٤مهلل حيٚمػ ملَ  أّٟمف:  اخلؼم ُمـ اًمّدًٓم٦م ووضمف

 .( ) سمٕمد ًمذًمؽ ُمزيد وؾمٞم٠ميت

 وظـد 5 يٛمٞمٜم٤مً  يٙمقن ٓ يمذا ٕومٕمٚمـ أىمسٛم٧م:  َُمـ ىم٤مل أنّ  وومٞمف

 يٜمقي أن سمنمط ًمٙمـ،  وأمحد مافؽ ىم٤مل ويمذا،  يٛمٞمٜم٤مً  يٙمقن احلـػّقة

 قمكمّ  ىم٤مل إن:  افّشاؾعّقة بعض ؿال وىمد،  ُمّتجفٌ  وهق سم٤مهلل احلٚمػ سمذًمؽ

 . ومال وإٓ يٛملم أّٟمف اًمٞمٛملم وأراد،  يمذا ٕومٕمٚمـ اهلل أُم٤مٟم٦م

 بغر احلؾػ ظـ افـّفل معـك يف افعؾؿ أهؾ اختؾػ:  ادـذر ابـ وؿال

__________________ 
رم  ومٕمـ أمحد. وإٟمام ٟمٕمرف اًمٜمزاع رم احلٚمػ سم٤مٕٟمبٞم٤مء : ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى ( 6)

  .روايت٤من ملسو هيلع هللا ىلصاحلٚمػ سم٤مًمٜمبك 

 ًمؽ وأسمك طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمك ٓ يٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سمف يم٘مقل اجلٛمٝمقر ُم٤م:  طمدامه٤مإ  

واسمـ  -واظمت٤مر ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف يم٤مًم٘م٤مىض وأشمب٤مقمف . يٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سمف :  واًمث٤مٟمٞم٦م  

ى اسمـ وقمدَّ .  ظم٤مص٦م وىمٍم أيمثر ه١مٓء اًمٜمزاع رم ذًمؽ قمغم اًمٜمبكر  -اعمٜمذر واومؼ ه١مٓء 

 ٤من ٟمبٞم٤مً وان يم -وإجي٤مب اًمٙمٗم٤مرة سم٤محلٚمػ سمٛمخٚمقق ، قم٘مٞمؾ هذا احلٙمؿ امم ؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء 

 اٟمتٝمك  .ىمقل ضٕمٞمػ رم اًمٖم٤مي٦م خم٤مًمػ ًمألصقل واًمٜمّمقص -

 (. 022) أيت سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك   (6)
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 .اهلل

 سمف حيٚمٗمقن اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ يم٤من اًمتل سم٤مٕيامن ظم٤مّص  هق:  ضائػة ؾؼافت

 هب٤م احل٤مًمػ ي٠مصمؿ ومٝمذه،  وأسم٤مء واًمٕمّزى يم٤مًمالت شمٕم٤ممم اهلل ًمٖمػم شمٕمٔمٞمامً 

 .ومٞمٝم٤م يمّٗم٤مرة وٓ

 واإلؾمالم اًمٜمّبّل  وطمّؼ :  يم٘مقًمف اهلل شمٕمٔمٞمؿ إمم ي١مول يم٤من ُم٤م وأُّم٤م

 شمٕمٔمٞمؿ سمف يراد مم٤ّم وٟمحقه٤م واًمٕمتؼ واًمّّمدىم٦م واهلدي واًمٕمٛمرة واحل٩ّم 

 ظبقد أبق بذفؽ ـ ؿالومَ  .اًمٜمّٝمل ذم داظمالً  ومٚمٞمس إًمٞمف واًم٘مرسم٦م اهلل

 .فؼقـاه مّـ وضائػة

 سم٤مًمٕمتؼ احل٤مًمػ قمغم إجي٤مهبؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م قمـ ضم٤مء سمام واطمتّجقا

 قمغم ومدلَّ ،  اعمذيمقر اًمٜمّٝمل رأوا يمقّنؿ ُمع أوضمبقه ُم٤م واًمّّمدىم٦م واهلدي

،  ذًمؽ قمـ ًمٜمٝمقا قم٤مُّم٤مً  يم٤من ًمق إذ 5 قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس قمٜمدهؿ ذًمؽ أنّ 

 .اٟمتٝمك . ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف يقضمبقا وملَ 

 سمّمقرة يم٤مٟم٧م وإن،  إؿمٞم٤مء هذه ذيمر سم٠منّ :  اًمؼمّ  قمبد اسمـ وشمٕمّ٘مبف

 ذم يٛملم وٓ،  آشّمس٤مع قمـ ظمرج وإّٟمام احل٘مٞم٘م٦م ذم يٛمٞمٜم٤مً  ومٚمٞمس٧م احلٚمػ

َّٓ  احل٘مٞم٘م٦م  . سم٤مهلل إ

 ٟمسخ اهلل وم٠مراد وآهلتٝم٤م سم٠مسم٤مئٝم٤م حتٚمػ اًمٕمرب يم٤مٟم٧م:  اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

 احلّؼ  ّٕٟمف 5 ذيمره ويب٘مك ؾمقاه رء يمّؾ  ذيمر ًمٞمٜمسٞمٝمؿ ىمٚمقهبؿ ُمـ ذًمؽ

َّٓ  اًمٞمٛملم يٙمقن ومال اعمٕمبقد  احلٚمػ طمٙمؿ ذم سم٤معمخٚمقىم٤مت واحلٚمػ،  سمف إ

 . سم٤مٔسم٤مء

 اًمٞمٛملم نّ أ - اًمب٤مب طمدي٨م يٕمٜمل - قمٛمر طمدي٨م ذم:  اًمّٓمؼمّي  وىم٤مل
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َّٓ  شمٜمٕم٘مد ٓ  ذًمؽ وٟمحق ضمؼميؾ أو آدم أو سم٤مًمٙمٕمب٦م طمٚمػ ُمـ نّ أو سم٤مهلل إ

 يمّٗم٤مرة وٓ،  قمٜمف ّنل ُم٤م قمغم إلىمداُمف آؾمتٖمٗم٤مر وًمزُمف،  يٛمٞمٜمف شمٜمٕم٘مد ملَ 

 .ذًمؽ ذم

  اًم٘مسؿ ُمـ اًم٘مرآن ذم وىمع ُم٤م وأُّم٤م
ٍ
 وم٘م٤مل،  اعمخٚمقىم٤مت ُمـ سمٌمء

َّٓ  ي٘مسؿ ٓ واعمخٚمقق،  ظمٚم٘مف ُمـ ؿم٤مء سمام ي٘مسؿ وم٤مخل٤مًمؼ:  اًمِّمٕمبّل   إ

 سمٖمػمه أىمسؿ أن ُمـ إزمّ  طم٥ّم أ وم٠مطمٜم٨م سم٤مهلل أىمسؿ وٕن:  ىم٤مل،  سم٤مخل٤مًمؼ

  .وم٠مسمرّ 

 قمـ أؾمٜمد صمؿّ .  قمٛمر واسمـ ُمسٕمقد واسمـ قمّب٤مس اسمـ قمـ ُمثٚمف وضم٤مء

 هب٤م ًمٞمٕمج٥م إؿمٞم٤مء هبذه اهلل أىمسؿ إّٟمام:  ىم٤مل أّٟمف،  اهلل قمبد قمـ ُمٓمّرف

 قمغم وًمدًٓمتٝم٤م،  قمٜمدهؿ ؿم٠مّن٤م ًمٕمٔمؿ ىمدرشمف ويٕمّرومٝمؿ اعمخٚمقىملم

 .ظم٤مًم٘مٝم٤م

 أّٟمف قمٚمٞمف طمؼ   ذم آظمر قمغم يٛملم ًمف وضمب٧م ُمـ قمغم افعؾامء أمجع وؿد

َّٓ  ًمف حيٚمػ ٓ  اعمحٚمقف رّب  ٟمقي٧م:  وىم٤مل،  سمٖمػمه ًمف طمٚمػ ومٚمق،  سم٤مهلل إ

 . يٛمٞمٜم٤مً  ذًمؽ يٙمـ ملَ  سمف

 ُمٜمٕم٘مدة اًمٞمٛملم أنّ  قمغم أمجعقا:  "اإلَج٤مع" يمت٤مب ذم هبػمة اسمـ وىم٤مل

 وضمالًمف يمٕمّزشمف ذاشمف صٗم٤مت وسمجٛمٞمع احلسٜمك أؾمامئف وسمجٛمٞمع سم٤مهلل

،  يٛمٞمٜم٤مً  يره ومٚمؿ اهلل قمٚمؿ حـقػة أبق واشتثـك،  وىمدرشمف ّقشمفوىم وقمٚمٛمف

 .اهلل طمّؼ  ويمذا

 يف أمحد واكػرد،  يم٤مًمٜمّبّل  اهلل همػم سمٛمٕمّٔمؿٍ  حيٚمػ ٓ أّٟمف قمغم واّتػؼقا

 .شمٜمٕم٘مد:  وم٘م٤مل ، رواية
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 اهلل سم٠مؾمامء احلٚمػ أنّ  إمصار ؾؼفاء بغ خالف ٓ:  قمٞم٤مض وىم٤مل

َّٓ  ٓزم وصٗم٤مشمف  احلٚمػ ذم اًمٞمٛملم ٟمّٞم٦م اؿمؽماط ُمـ اؾعلّ افّش  قمـ ضم٤مء ُم٤م إ

 .يمّٗم٤مرة ومال وإٓ،  سم٤مًمّّمٗم٤مت

 ُم٤م قمٜمده اًمٜمّّٞم٦م إمم حيت٤مج وإّٟمام،  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ذًمؽ إـمالىمف ٕمّ٘م٥موشمُ 

  .همػمه وقمغم وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف قمٚمٞمف إـمالىمف يّمّح 

َّٓ  ذقم٤مً  اًمّتٕمٔمٞمؿ ُمٕمرض ذم يٓمٚمؼ ٓ ُم٤م وأُّم٤م  سمف اًمٞمٛملم شمٜمٕم٘مد قمٚمٞمف إ

 يمؾر  ورازق اخلٚمؼ وظم٤مًمؼ اًم٘مٚمقب يمٛم٘مٚم٥م طمٜم٨م إذا ةاًمٙمّٗم٤مر ودم٥م، 

 طمٙمؿ ذم وهذا،  اًمٜمّسٛم٦م وسم٤مرئ احل٥ّم  ووم٤مًمؼ اًمٕم٤معملم ورّب ،  طمّل 

 اهلل اًمٍّميح أنّ ،  افّشاؾعّقة فبعض وجف ويف،  واهلل:  يم٘مقًمف اًمٍّميح

  .وم٘مط

 قمدم ذم يٜمٗمٕمف هؾ .اهلل همػم ىمّمدت:  ىم٤مل ًمق ومٞمام اخلالف أصمر وئمٝمر

 ؟احلٜم٨م

،  ُمثؾ ذم اًمّتٗمّمٞمؾ : أصفب وظـ،  اًمّتٕمٛمٞمؿ ادافؽّقة ظـ وادشفقر

 أن وىمٞم٤مؾمف،  سمٞمٛملمٍ  ومٚمٞمس٧م قمب٤مدة سملم ضمٕمٚمٝم٤م اًمتل أراد إن .اهلل وقمّزة

 شحـقنٍ  ابـ بف وؿال،  همػمه وقمغم قمٚمٞمف إـمالىمف يّمّح  ُم٤م يمّؾ  ذم يّٓمرد

 . اهلل قمّزة ذم ُمٜمٝمؿ

 سمٕمْمٝمؿ هواؾمتٜمٙمر،  شمٜمٕم٘مد ٓ سم٤معمّمحػ طمٚمػ ُمـ أنّ :  اًمٕمتبّٞم٦م وذم

 قمٜمد واًمّتٕمٛمٞمؿ،  اعمّمحػ ضمسؿ أراد إذا . اعمراد أنّ  قمغم أّوهل٤م صمؿّ ، 

  .اٟمٕم٘مدت واعم٘مدور اعمٕمٚمقم واًم٘مدرة سم٤مًمٕمٚمؿ أراد ًمق طمّتك احلـابؾة

 ُمٕمٝم٤م شمٜمٗمع ومال سم٤مًمٍّميح يٚمتحؼ ُمٜمٝم٤م اًمّذات صٗم٤مت أنّ :  واًمّراضمح



 النذوراأَليمان و كتاب     

41 

 ومٕمّزة،  ي٦مسم٤مًمٙمٜم٤م شمٚمتحؼ اًمٗمٕمؾ وصٗم٤مت،  آدُمل   طمّؼ  سمف شمٕمٚمؼ إذا اًمّتقري٦م

  .وقمٔمٛمتف ضمالًمف ويمذا اًمّذات صٗم٤مت ُمـ اهلل

 اهلل وطمّؼ  َُمـ ىم٤مل:  اعمٕمروم٦م ذم اًمبٞمٝم٘مّل  أظمرضمف ومٞمام افّشاؾعلّ  ؿال

 .يٛملم ومٝمل . يريده ٓ أو اًمٞمٛملم يريد اهلل وىمدرة اهلل وضمالل اهلل وقمٔمٛم٦م

  .اٟمتٝمك

 .سحي٦م اًمٞمٛملم ومتٙمقن اًمّذات صٗم٦م:  حتتؿؾ .واًم٘مدرة:  همػمه وىم٤مل

:  اًمٌّمء ُمـ يتٕمّج٥م ُمـ يم٘مقل يمٜم٤مي٦م ومتٙمقن اعم٘مدور إرادة:  تؿؾوحت

 أي ، ومٞمٜم٤م قمٚمٛمؽ ًمٜم٤م اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ :  يم٘مقًمف اًمٕمٚمؿ ويمذا،  اهلل ىمدرة إمم اٟمٔمر

 .ُمٕمٚمقُمؽ: 

 آظمر ذم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمجالن سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم وىمع : تـْبقفٌ 

 اًمٜمّبل   ؾمٛمع . سمٚمٗمظ ـمري٘مف ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمٝم٤م.  زي٤مدةٌ  احلدي٨م هذا

 سم٤مهلل طمٚمػ ُمـ سمآسم٤مئٙمؿ حتٚمٗمقا ٓ:  وم٘م٤مل سم٠مسمٞمف حيٚمػ رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ ومٚمٞمس سم٤مهلل يرض ملَ  وُمـ،  ومٚمػمض سم٤مهلل ًمف ٚمػطُم  وُمـ،  ومٚمٞمّمدق

ـٌ  وؾمٜمده .اهلل  .طمس
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 الحديث الرابع
شؾقامن بـ : ؿال  :ؿال  , ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افـبلّ  ظـ أيب هريرة  -316

ـَ ضُ , َٕ  داود ظؾقفام افسالم , تؾد ـّؾ امرأٍة  قؾة ظذ تسعغ امرأةً افؾ قؾ

,  ؾ, ؾؾؿ يؼُ  إن صاء اهلل: ؿؾ : , ؾؼقؾ فف  يؼاتؾ يف شبقؾ اهلل مـفـ ؽالماً 

ـّ  ـّ ؾطاف هِب  َٓ , ؾؾؿ تؾد مـف :  , ؿال كصػ إكسانٍ : امرأٌة واحدٌة  إ

ًا ـَ , وـان ذفؽ درَ  حيـث لَ إن صاء اهلل : فق ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشقل اهلل 

 ( ). حلاجتف

 .ؽادؾَ  فف ؿال .ـليع(  اهلل صاء إن ؿؾ:  فف ؿقؾ) :ؿقفف :  ػال ادصـِّ ؿ

 

 اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وؾمٙمقن اهلٛمز سمٙمّس - إيِم٤م سمـا ( شؾقامن بـ داود: ) ؿقفف 

 اسمـ - وُمقطّمدة سمٛمٝمٛمٚم٦م - ضمٕمٗمر سمقزن قمقسمد اسمـ - ُمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م

 سمتحت٤مٟمّٞم٦م - ي٤مرب سمـ ؾمٚمٛمقن اسمـ - ُمٗمتقطم٦م وُمٝمٛمٚم٦م سمٛمقطّمدة - سم٤مقمر

 اسمـ - ُمٕمجٛم٦م صمؿّ  سمٛمٝمٛمٚم٦م - طمرضون سمـ رام اسمـ - ُمقطّمدة وآظمره

 .يٕم٘مقب سمـ هيقذا اسمـ - ُمٝمٛمٚم٦م وآظمره سمٗم٤مء - وم٤مرص

 ( )" ٕـمٞمٗمـ " واعمستٛمكم احلٛمقّي  رواي٦م ذم ( ٕضقؾـ افؾقؾة: ) ؿقفف 

__________________ 
ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ـم٤موس ( 6263)ؿ وُمسٚم( 2036،  3433)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .وهِم٤مم سمـ طمجػم يمالمه٤م ـم٤موس قمـ اسمـ قمب٤مس 

واًمبخ٤مري ُمٕمّٚم٘م٤ًم ، ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد ( 6263)وُمسٚمؿ ( 2620)وأظمرضمف اًمبخ٤مري  

 .ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م يمالمه٤م قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة ٟمحقه( 6223)

ُمـ ـمريؼ أيقب قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب ( 6263)وُمسٚمؿ ( 2306)وأظمرضمف اًمبخ٤مري  

 .هريرة ٟمحقه

    ة ُمـ ـمريؼ اسمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ أيب هرير(  6263)وهل رواي٦م عمسٚمؿ أيْم٤ًم  (6)
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 وهق،  قمٚمٞمف وشمٙمّرر طمقًمف دار إذا سمف وأـم٤مف سم٤مًمٌّمء ـم٤مف .ًمٖمت٤من ومه٤م

 .اجلامع قمـ يمٜم٤مي٦م هٜم٤م

َـّ ٕـمق واهلل:  أي،  حمذوف وهق اًم٘مسؿ ضمقاب اًمالمو  وي١مّيده،  وم

َّٓ  يٙمقن ٓ احلٜم٨م ٕنّ ،  " حيٜم٨م ملَ  " آظمره ذم ىمقًمف ،  ىمسؿ قمـ إ

  .سمف ُم٘مسؿ ُمـ ًمف سمدّ  ٓ واًم٘مسؿ

 .أراد ُم٤م وىمقع احلٜم٨م سمٕمدم واعمراد . اسمتدائّٞم٦م اًمالم:  بعضفؿ وؿال

 اؾمتحب٤مب سم٤مب " وم٘م٤مل اًمٙمبػم يمت٤مسمف ذم هذا قمغم اعمٜمذر اسمـ ُمِمك وىمد

  .احلدي٨م هذا وؾم٤مق " يمذا ؾم٠مومٕمؾ عمَِـ ىم٤مل اًمٞمٛملم همػم ذم آؾمتثٜم٤مء

 ذم ًمٞمس ّٕٟمف 5 سمٞمٛملمٍ  ًمٞمس ُمٜمف ضمرى اًمذي سم٠منّ :  اًمٜمّقوّي  وضمزم

 . سمٞمٛملمٍ  شمٍميٌح  احلدي٨م

 .احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ذًمؽ صمب٧م وىمد .! ىم٤مل يمذا

 دوراٟمف أو ؟ يمرذُ  ُم٤م َجٞمع هق هؾ . ظؾقف حؾػ افذي يف واختؾػ

  .؟ وهمػممه٤م واًمقضع احلٛمؾ ُمـ سمٕمده ُم٤م دون وم٘مط اًمٜمّس٤مء قمغم

 إًمٞمف ًمٞمس وم٢مّٟمف سمٕمده ُم٤م سمخالف،  قمٚمٞمف ي٘مدر اًمذي ّٕٟمف 5 أوجف وافّثاين

َّٓ ،  ًمف اخلػم ضمٚم٥م يستٚمزم ُم٤م طمّمقل متٜمّل جمّرد هق وإّٟمام،   يم٤من ومٚمق وإ

َّٓ  يٙمـ ملَ  ذًمؽ َجٞمع قمغم طمٚمػ ،  يتخٚمػ ملَ  سمقطمٍل  يم٤من وًمق،  سمقطمٍل  إ

 يٚمٞمؼ ٓ وذًمؽ،  ًمف ُم٘مدور همػم قمغم طمٚمػ أّٟمف ًمزم وطمٍل  سمٖمػم يم٤من وًمق

  .سمجٜم٤مسمف

 سمحّمقل وصمقىمف ًمِمّدة ويٙمقن،  ذًمؽ ضمقاز ُمـ اعم٤مٟمع وُم٤م:  ىمٚم٧م

 اًمّّمحٞمح احلدي٨م ذم صمب٧م وم٘مد،  سم٤محلٚمػ وأيّمد سمذًمؽ ضمزم ُم٘مّمقده
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 ( ) " ٕسمّره اهلل قمغم أىمسؿ ًمق ُمـ اهلل قمب٤مد ُمـ إنّ "

ُمـ رواي٦م ؿمٕمٞم٥م قمـ أيب وًمٚمبخ٤مري  ( امرأة شبعغ ظذ : ) ؿقفف

،  اعمثٜم٤ّمة سمت٘مديؿ " شمسٕملم "اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة  وم٘م٤مل 

 اًمّزٟم٤مد أيب اسمـ أنّ :  وذيمر . ؾمبٕملم قمغمورضّمح اًمبخ٤مري رواي٦م شمسٕملم 

  .يمذًمؽ رواه

قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم قمـ ـم٤موس  قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواه وىمد:  ىمٚم٧م

 قمـ ُمسٚمؿ رواه وًمٙمـ . ـمري٘مف ُمـ يمام ذم اًمبخ٤مري " لمٕمشمس ":  وم٘م٤مل

 ذم هق ويمذا،  اًمّسلم سمت٘مديؿ " ؾمبٕملم ":  وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمر أيب اسمـ

 ورىم٤مء رواي٦م ُمـ ُمسٚمؿ أظمرضمف ويمذا،  ؾمٗمٞم٤من قمـ " احلٛمٞمدّي  ُمسٜمد "

 .واًمبخ٤مري ُمـ رواي٦م اعمٖمػمة قمـ أيب اًمزٟم٤مد،  قمـ

 سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ ّب٤منطم واسمـ واًمٜمّس٤مئّل  اإلؾمامقمٞمكمّ  وأظمرضمف

 أيب قمـ ـم٤موٌس  ىم٤مل ويمذا ." اُمرأة ُم٤مئ٦م ":  ىم٤مل اًمّزٟم٤مد أيب قمـ قمروة

 قمبد قمـ أمحد ىم٤مل ويمذا،  ُمٕمٛمر رواي٦م ُمـ ذم اًمبخ٤مري يمام هريرة

 .( ) اًمّرّزاق

 ورواه " شمسٕملم " ـم٤موس قمـ طمجػم سمـ هِم٤مم رواي٦م ُمـوًمٚمبخ٤مري 

__________________ 
  ُمـ طمدي٨م أٟمس (  6226) وُمسٚمؿ (  6230) أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

قمـ قمبد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ اسمـ (  636/ 60)  "اعمسٜمد"أنَّ أمحد رواه ذم : أي  (6)

 "ُم٤مئ٦م اُمرأة  "ـم٤موس قمـ أسمٞمف سمٚمٗمظ 

ويمذا ىم٤مل أمحد قمـ قمبد اًمرزاق ُمـ رواي٦م هِم٤مم  .( 626/ 2)ووىمع ذم ُمٓمبقع اًمٗمتح  

  .اٟمتٝمك ." قمـ ـم٤موس شمسٕملمسمـ طمجػم 

، وهق ظمٓم٠م ،  "شمسٕملم  "وهل شُمقهؿ أنَّ ُمٕمٛمرًا رواه ُمـ ـمريؼ اسمـ طمجػم سمٚمٗمظ  

 واهلل أقمٚمؿ  .ًمٚمُٛمسٜمد  وهق اعمقاومؼ، ف هٜم٤م واًمّمقاب ُم٤م أصمبت  ، واًمٔم٤مهر أن ومٞمف ؾم٘مٓم٤ًم 
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 ." ؾمبٕملم " وم٘م٤مل اًمّرّزاق قمبد قمـ محٞمدٍ  سمـ قمبد قمـ ُمسٚمؿ

 يم٤من " هريرة أيب قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ أّيقب رواي٦م ُمـ ًمٚمبخ٤مريو

 قمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وأسمق أمحد ورواه،  " اُمرأة ؾمّتقن ًمسٚمٞمامن

 اسمـ قمـ ظم٤مًمد سمـ قمٛمران ىم٤مل ويمذا ." اُمرأة ُم٤مئ٦م ":  وم٘م٤مل ؾمػميـ اسمـ

 .ُمردويف اسمـ قمٜمد ؾمػميـ

 ُم٤مئ٦م ":  لوم٘م٤م إقمرج قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ ُمـ ًمٚمبخ٤مريو

 ( ).اًمِّمّؽ  قمغم " وشمسٕمقن شمسع أو اُمرأة

 وشمسٕمقن وشمسع وشمسٕمقن وؾمبٕمقن ؾمّتقن اًمّرواي٤مت ومٛمحّّمؾ

 . وُم٤مئ٦م

ـّ  اًمّسّتلم أنّ :  بقـفا واجلؿع ـّ  زاد وُم٤م . طمرائر يم ـّ  قمٚمٞمٝم  رساري يم

ـّ  واعم٤مئ٦م اًمّتسٕمقن وأُّم٤م،  ومٚمٚمٛمب٤مًمٖم٦م اًمّسبٕمقن وأُّم٤م . سم٤مًمٕمٙمس أو  ومٙم

 َُمـ ىم٤ملو،  اًمٙمّس أًمٖمك شمسٕمقن:  َٛمـ ىم٤ملوم،  سٕملماًمتّ  وومقق اعم٤مئ٦م دون

 .ضمٕمٗمر رواي٦م ذم اًمؽّمّدد وىمع ؿّ صمَ  وُمـ،  هضمؼَمَ  ُم٤مئ٦م :

اح سمٕمض ىمقل وأُّم٤م  ُمـ وهق،  اًمٙمثػم ٟمٗمل اًم٘مٚمٞمؾ ذيمر ذم ًمٞمس:  اًمنّمّ

 اعم٘م٤مم هذا ذم سمٙم٤مٍف  ومٚمٞمس .اجلؿفقر ظـد سمحّج٦م وًمٞمس . اًمٕمدد ُمٗمٝمقم

  .يمثػميـ ٜمدقم ُمٕمتؼم اًمٕمدد ُمٗمٝمقم أنّ  وذًمؽ، 

 طم٤مُمد أسمق اًمِّمٞمخ قمٜمف سمٜم٘مٚمف وضمزم،  طمّج٦م فأٟمّ  قمغم افّشاؾعلّ  كَص و

__________________ 
 .طمّدصمٜمل ضمٕمٗمر سمف: وىم٤مل اًمٚمٞم٨م  .( 6223) رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م قمٚمَّ٘مٝم٤م اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ  "اعمستخرج"وصَٚمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ( :  03/  2)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم      

 .حيٞمك سمـ سمٙمػم قمـ اًمٚمٞم٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد
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  .اعمٜمٓمقق خي٤مًمٗمف ٓ أن ذـمف وًمٙمـ،  وهمػممه٤م واعم٤موردّي 

 هريرة أيب قمـ احلدي٨م خمرج يمقن ُمع ئمٝمر واًمذي:  ىمٚم٧م

 .صم٘م٤مٌت  اجلٛمٞمع ٕنّ ،  ًمٚمّزائد احلٙمؿ أنّ  قمٜمف اًمّرواة واظمتالف

 ُمسٚمؿ ٟمسخ سمٕمض ذم أنّ :  اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم ٜمّل اعمدي ُمقؾمك أسمق وذيمر

 ىمقل ُمـ هق وًمٞمس ، اًمٕمدد هذا ذم آظمتالف هذا ؾمٚمٞمامن ىمّّم٦م قم٘م٥م

 .اًمٜم٤ّمىمٚملم ُمـ هق وإّٟمام .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 ُمـ اًمٕمدد ذم اظمتالوم٤مً  أيمثر اًمّّمحٞمح ذم ًمٞمس أّٟمف:  ( ) اًمٙمرُم٤مينّ  وٟم٘مؾ

  .اًم٘مّّم٦م هذه

 .( ) اجلٛمؾ صمٛمـ درىم ذم ضم٤مسمر طمدي٨م اًم٘م٤مئؾ هذا قمـ وهم٤مب:  ىمٚم٧م

 اُمرأة أًمػ ًمسٚمٞمامن يم٤من أّٟمف : " اعمبتدأ " ذم ُمٜمّبف سمـ وه٥م طمٙمك وىمد

 .رّسّي٦م وؾمبٕمامئ٦م ُمٝمػمة صمالصمامئ٦م

 قمـ ُمٕمنم أيب ـمريؼ ُمـ " اعمستدرك " ذم احل٤ميمؿ أظمرج مم٤ّم وٟمحقه

 قمغم ىمقارير ُمـ سمٞم٧م أًمػ ًمسٚمٞمامن يم٤من أّٟمف ٤مٜمَ سمٚمٖمَ :  ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمّٛمد

 .رّسّي٦م وؾمبٕمامئ٦م ٦محيس صمامئ٦مصمال ومٞمٝم٤م . اخلِم٥م

ذم رواي٦م  (, يؼاتؾ يف شبقؾ اهلل  امرأٍة مـفـ ؽالماً  تؾد ـؾ   : ) ؿقفف

 ." اهلل ؾمبٞمؾ ذم جي٤مهد وم٤مرؾم٤مً  اُمرأة يمّؾ  حتٛمُؾ  "هلام قمـ أيب اًمزٟم٤مد 

 ىمقًمف ذم ويمذا،  ومتٚمد ومتحٛمؾ ومتٕمٚمؼ شم٘مديره طمذٌف  ومٞمف "شمٚمد  "وىمقًمف 

 ٕنّ  ، احلذف وؾم٤مغ،  ومٞم٘م٤مشمؾ اًمٗمروؾمّٞم٦م ومٞمتٕمٚمؿ ومٞمٜمِم٠م شم٘مديره " ي٘م٤مشمؾ "

__________________ 
 ( 6/63) ؾمبؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ يقؾمػ ( 6)

 .( 003) اٟمٔمر رىمؿ . ذم اًمبٞمقع  شم٘مدم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م ضم٤مسمر   (6)
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 ىم٤مًمف هذا .ؾمب٥ٌم  اًمّسب٥م وؾمب٥م،  ىمبٚمف اًمذي قمـ ُمسّب٥م ُمٜمٝم٤م ومٕمؾ يمّؾ 

 ًمٙمقٟمف،  اًمّرضم٤مء قمٚمٞمف همٚم٥م ّٕٟمف سمف ضمزم وإّٟمام،  ًمٚمخػم اًمّتٛمٜمّل ؾمبٞمؾ قمغم

 . اًمّدٟمٞم٤م ًمٖمرض ٓ أظمرة وأُمر اخلػم سمف ىمّمد

 اًمّتٛمٜمّل ٦مآوم قمغم احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمّبف:  اًمّسٚمػ سمٕمض ىم٤مل

 ومٞمف ًمٞمٛمض آؾمتثٜم٤مء ٟمز وًمذًمؽ:  ىم٤مل،  اًمّتٗمقيض قمـ واإلقمراض

 .اًم٘مدر

 ًمف وم٘م٤مل "ذم رواي٦م أيب اًمزٟم٤مد  (إن صاء اهلل : ؿؾ : ؾؼقؾ فف  : ) ؿقفف

قمٜمد  ـم٤موسٍ اسمـ  قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م ذمو،  " اهلل ؿم٤مء إن:  ص٤مطمبف

 ." اعمٚمؽ ًمف وم٘م٤مل " اًمبخ٤مري

 ًمف وم٘م٤مل "وس قمٜمد اًمبخ٤مري قمـ ـم٤م طمجػم سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم

 ." اعمٚمؽ يٕمٜمل:  ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل،  ص٤مطمبف

 " ذم ًمٙمـ،  سمٛمرومقع ًمٞمس سم٤معمٚمؽ ص٤مطمبف شمٗمسػم سم٠منّ  إؿمٕم٤مر هذا وذم

،  سم٤مًمِّمّؽ  " اعمٚمؽ أو ص٤مطمبف ًمف وم٘م٤مل " ؾمٗمٞم٤من قمـ " احلٛمٞمدّي  ُمسٜمد

 .عمسٚمؿ وُمثٚمٝم٤م

 ُمـ قمٚمؿ قمٜمده اًمذي سم٠مّٟمف ص٤مطمبف ومّّس  ُمـ قمغم رد   ومٗمٞمف اجلٛمٚم٦م وذم

 - سمرظمٞم٤م اسمـ - وم٤مء سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م ويمّس سم٤معمدّ  - آصػ وهق،  اًمٙمت٤مب

  .- حتت٤مٟمّٞم٦م سمٕمده٤م اعمٕمجٛم٦م ويمّس اًمّراء وؾمٙمقن اعمقطّمدة سمٗمتح

 يم٤من إنْ  " اعمٚمؽ أو ص٤مطمبف ًمف وم٘م٤مل " ىمقًمف ذم:  ( )اًم٘مرـمبّل  وىم٤مل

ـّ  اإلٟمس ُمـ وزيره سمف ومٞمٕمٜمل ص٤مطمبف  اًمذي ومٝمق اعمٚمؽ يم٤من وإن،  واجل

__________________ 
 ( 62/ 6)رَجتف ؾمبؼ شم، ص٤مطم٥م اعمٗمٝمؿ أمحد سمـ قمٛمر ( 6)
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 .سم٤مًمقطمل ي٠مشمٞمف يم٤من

 . ظم٤مـمره سمف اعمراد َُمـ ىم٤مل أسمٕمد وىمد:  وىم٤مل

،  ًمٗمٔمف ُمـ اًمّٔم٤مهر وهق،  اعمٚمؽ سمّم٤مطمبف اعمراد:  ؿقؾ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 . آدُمّل  ًمف ص٤مطم٥م:  وؿقؾ،  اًم٘مريـ:  وؿقؾ

َّٓ ،  ُمٜم٤موم٤مةٌ  واعمٚمؽ ص٤مطمبف ىمقًمف سملم ًمٞمس:  ىمٚم٧م  "ص٤مطمبف" ًمٗمٔم٦م أنّ  إ

ـّ ،  آطمتامل هلؿ ٟمِم٠م ؿّ صمَ  ومٛمـ،  أقمؿّ   ومٛمـ،  اجلزم ذم ي١مصّمر ٓ اًمِّمّؽ  وًمٙم

 .جيزم ملَ  ُمـ قمغم طمّج٦م اعمٚمؽ سم٠مّٟمف ضمزم

 سم٘مقًمف إظمرى اًمّٓمريؼ ذم سملّم :  قمٞم٤مض ىم٤مل ( يؼؾ ؾؾؿ: )  ؿقفف

 . " ومٜمز"

 رواي٦م وذم هِم٤مم سمـ طمجػم ، ؿمٞمخف قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م هل:  ىمٚم٧م

 " ي٘مؾ ومٚمؿ ":  ىمقًمف وُمٕمٜمك " اهلل ؿم٤مء إن ي٘مقل أن وٟمز ":  ىم٤مل ُمٕمٛمر

،  ىمٚمبف ذم صم٤مسمت٤مً  ذًمؽ يم٤من سمؾ اهلل إمم يٗمّقض أن أسمك أّٟمف ٓ سمٚمس٤مٟمف:  أي

 ًمٌمء ًمف ىمٞمؾ عَم٤َّم ًمس٤مٟمف قمغم جيريف أن وٟمز أّوًٓ  سمذًمؽ ايمتٗمك ًمٙمٜمّف

  .ًمف قمرض

،  اًم٘مدر اًمّس٤مسمؼ آؾمتثٜم٤مء قمـ سف أّٟمف ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م:  ؿقؾ

 ؿم٤مء إن : ي٘مؾ ومٚمؿ واًمّت٘مدير،  وشم٠مظمػمٌ  شم٘مديؿٌ  اًمٙمالم ذم َُمـ ىم٤مل وأسمٕمد

 " ومٜمز "  ىمقًمف أنّ  ؾمببف يم٤من إن وهذا،  اهلل ؿم٤مء إن ىمؾ : ًمف وم٘مٞمؾ،  اهلل

:  ص٤مطمبف ًمف وم٘م٤مل " ىمقًمف إنّ  ي٘م٤مل ومٙمذا،  " ي٘مؾ ومٚمؿ " ىمقًمف قمـ يٖمٜمل

 اًمّت٘مديؿ اّدقم٤مء قمدم وم٤مٕومم،  ي٘مٚمٝم٤م ملَ  يم٤من أّٟمف ومٞمستٚمزم " اهلل ؿم٤مء إن ىمؾ

 .واًمّت٠مظمػم
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 ُمٕمّمٞم٦م يمقٟمف ُمع احلٜم٨م شمٕمّٛمد أّٟمف اّدقمك ُمـ دمقيز أنّ  بلّم يت هٜم٤م وُمـ

 .دًمٞمالً  وٓ دقمقى يّم٥م ملَ .  هب٤م ي١ماظمذ ٓ صٖمػمة ًمٙمقّن٤م

 اهلل ؿم٤مء إن سمٚمٗمظ يٜمٓمؼ ملَ :  أي " ي٘مؾ ومٚمؿ " ىمقًمف:  اًم٘مرـمبّل  وىم٤مل

 واًمّتح٘مٞمؼ،  سم٘مٚمبف اهلل إمم اًمّتٗمقيض قمـ همٗمؾ أّٟمف اعمراد وًمٞمس،  سمٚمس٤مٟمف

ـّ ،  ًمف ُمستٛمر   ٗمقيضاًمتّ  اقمت٘م٤مد أنّ   أن ٟمز أّٟمف " ومٜمز " سم٘مقًمف اعمراد ًمٙم

  .اًمٞمٛملم طمٙمؿ يرومع اًمذي آؾمتثٜم٤مء ي٘مّمد

 . آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٜمّٓمؼ ٓؿمؽماط سمف اؾمتدلَّ  ُمـ قمغم شمٕمّ٘م٥ٌم  ومٗمٞمف

ـّ  ؾطاف: )  ؿقفف ـّ  وم٠مـم٤مف " قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ( هب  شم٘مّدم وىمد " هب

 .شمقضمٞمٝمف

ـّ  : ) ؿقفف َٓ ؾؾؿ تؾد مـف ذم رواي٦م  ( كصػ إكسانٍ : امرأٌة واحدٌة  إ

َّٓ  "ُمٖمػمة قمـ أيب اًمزٟم٤مد   ." ؿمّ٘مٞمف أطمد ؾم٤مىمٓم٤مً  واطمداً  إ

ـّ  حيٛمؾ ومٚمؿ " ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذمو َّٓ  ُمٜمٝم  سمِمّؼ  ضم٤مءت واطمدة اُمرأة إ

 ." همالم ؿمّؼ  وًمدت " ؾمػميـ اسمـ قمـ أّيقب رواي٦م وذم ." رضمؾ

 اًمذي اجلسد هق اعمذيمقر اًمِّمّؼ  أنّ :  " شمٗمسػمه " ذم اًمٜمّّ٘م٤مش طمٙمك

 .يمرؾمّٞمف قمغم أًم٘مل

 ؿمٞمٓم٤من اعمذيمقر سم٤مجلسد اعمراد إنّ :  اعمٗمّّسيـ ُمـ واطمدٍ  همػمُ  ٤ملىم وىمد

 .ُمٜم٤ميمػم ص٤مطم٥م واًمٜمّّ٘م٤مش،  اعمٕمتٛمد وهق

ذم  ( , وـان ذفؽ درـًا حلاجتف حيـث لَ إن صاء اهلل : فق ؿال  : ) ؿقفف

 ـؾمػمي اسمـ واي٦مر وذم،  " اهلل ؾمبٞمؾ ذم جل٤مهدوا ىم٤مهل٤م ًمق "رواي٦م ُمٖمػمة 

ـّ  اُمرأة يمّؾ  حلٛمٚم٧م اؾمتثٜمك ًمق "  ؾمبٞمؾ ذم ي٘م٤مشمؾ وم٤مرؾم٤مً  ومقًمدت ُمٜمٝم
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 ." حل٤مضمتف أرضمك ويم٤من " ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ بخ٤مرياًم وقمٜمد،  "اهلل

 ؿم٤مء إن:  ىم٤مل ًمق سمٞمده حمّٛمد ٟمٗمس اًمذي وايؿ " ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذمو

 ، اًمّرواي٦م هذه ذم وىمع هٙمذا " أَجٕمقن ومرؾم٤مٟم٤مً  " آظمره ذم وزاد،  "اهلل

  .يٛملمٍ  سمٖمػم شم٘مّدم يمام اًمّٓمرق ؾم٤مئر وذم

 همػم إمم " ايؿ " إض٤موم٦م ضمقاز قمغم اعمقضع هذا ذم وىمع سمام واؾمتدل

  .اجلالًم٦م ًمٗمظ

 ًمٞمٛمٜمؽ " ىمّّمتف ذم اًمّزسمػم سمـ قمروة ىمقل وُمٜمف،  ٟم٤مدر سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 .اًمّْمٛمػم إمم وم٠مض٤مومٝم٤م ( ) " قم٤مومٞم٧َم  وم٘مد اسمتٚمٞم٧َم  ًمئـ

 ٓ }:  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق،  إلدراكا ُمـ سمٗمتحتلم ( درـاً  ):  ؿقفف

 يٚمزم وٓ،  ـمٚم٥م ُم٤م ًمف حيّمؾ يم٤من أّٟمف واعمراد،  حل٤مىم٤مً :  أي { دريم٤مً  خت٤مف

 ًمٙمؾ ذًمؽ ي٘مع أن اًم٘مّّم٦م هذه ذم ؾمٚمٞمامن طمّؼ  ذم سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص إظمب٤مره ُمـ

 آؾمتثٜم٤مء شمرك وذم اًمقىمقع رضمقّ  آؾمتثٜم٤مء ذم سمؾ،  أُمٜمّٞمتف ذم اؾمتثٜمك ُمـ

 .اًمقىمقع قمدم ظمِمٞم٦م

 {ص٤مسمراً  اهلل ؿم٤مء إن ؾمتجدين} ًمٚمخرض ُمقؾمك ىمقل قمـ ٤مبجي وهبذا

  { صؼماً  قمٚمٞمف شمسٓمع ملَ  ُم٤م شم٠مويؾ ذًمؽ } آظمراً  ًمف اخلرض ىمقل ُمع

 اعمب٤مح ُمـ يمثػماً  وأن،  أؾمب٤مسمف وشمٕم٤مـمل اخلػم ومٕمؾ ومْمؾ احلدي٨م وذم

عمَِـ  آؾمتثٜم٤مء اؾمتحب٤مب وومٞمف . واًم٘مّمد سم٤مًمٜمّّٞم٦م ُمستحّب٤مً  يّمػم واعمالذّ 

 .يمذا ؾم٠مومٕمؾ:  ىم٤مل

__________________ 
م خترجيف  (6) ُمبسقـم٤ًم ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وًمٖم٤مهت٤م ذم يمت٤مب ( ايؿ ) وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم ًمٗمٔم٦م ، شم٘مدَّ

 (.  063) احلدود سمرىمؿ 
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 سمنمط ظؾقف مّتػؼ وهق،  طمٙمٛمٝم٤م يرومع اًمٞمٛملم اعمِمٞمئ٦م إشمب٤مع أنّ ومٞمف و

 .آشّمّم٤مل

 ( ).وشم٘مّدم سمٞم٤من ذًمؽ ُمع سمسط ومٞمف

 هذه ذم ىم٤مل ًمق وأّٟمف،  اًمّسالم قمٚمٞمف سمسٚمٞمامن ظم٤مّص  هق ؿقؾ وؿد

 ٤مَُمـ ىم٤مهل يمّؾ  أنّ  اعمراد وًمٞمس،  ُم٘مّمقده طمّمؾ اهلل ؿم٤مء إن:  اًمقاىمٕم٦م

 .أراد ُم٤م وىمع

 أّٟمف اخلرض وقمد قمٜمدُم٤م ىم٤مهل٤م اًمّسالم قمٚمٞمف ُمقؾمك أنّ  ذًمؽ وي١مّيد

 إمم أؿم٤مر يمام يّمؼم ومٚمؿ ذًمؽ وُمع،  قمٜمف يس٠مًمف وٓ ُمٜمف يراه قماّم  يّمؼم

 طمّتك صؼم ًمق ًمقددٟم٤م،  ُمقؾمك اهلل رطمؿ " اًمّّمحٞمح احلدي٨م ذم ذًمؽ

  ." أُمرمه٤م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م اهلل ي٘مّص 

 إن جدينؾمت } اًمّسالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ذيمر ُم٤م ومقىمع اًمّذسمٞمح ىم٤مهل٤م وىمد

 .سم٤مًمّذسمح اهلل ومداه طمّتك ومّمؼم { اًمّّم٤مسمريـ ُمـ اهلل ؿم٤مء

 وم٠مؿم٤مر،  ذًمؽ ذم واًمّذسمٞمح اًمٙمٚمٞمؿ سملم اًمٗمرق قمـ ٝمؿسمٕمُْم  ئؾؾُم  وىمد

 ضمٕمؾ طمٞم٨م { اًمّّم٤مسمريـ ُمـ } ىمقًمف ذم اًمّتقاضع ذم سم٤مًمغ اًمّذسمٞمح أنّ  إمم

 . اًمّّمؼم اهلل ومرزىمف َج٤مقم٦م ُمـ واطمداً  ٟمٗمسف

 ؿمٕمٞم٥م ُمع ذًمؽ ٟمٔمػم أيْم٤مً  الماًمّس  قمٚمٞمف عمقؾمك وىمع وىمد:  ىمٚم٧م

 .ذًمؽ اهلل ومرزىمف { اًمّّم٤محللم ُمـ اهلل ؿم٤مء إن ؾمتجدين } ًمف ىم٤مل طمٞم٨م

 طمٙمؿ يرومع اًمذي ؾمٚمٞمامن ىمّّم٦م ذم آؾمتثٜم٤مء ًمٞمس:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

 واًمّتسٚمٞمؿ سم٤معمِمٞمئ٦م هلل اإلىمرار سمٛمٕمٜمك هق وإّٟمام،  قم٘مده وحيّؾ  اًمٞمٛملم

__________________ 
م سمرىمؿ ( 6)  .( 026) اٟمٔمر طمدي٨م أيب ُمقؾمك اعمت٘مدَّ
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ـّ  وٓ } ىمقًمف ٟمحق ومٝمق حلٙمٛمف   شم٘مقًم
ٍ
َّٓ  همداً  ذًمؽ وم٤مقمٌؾ  إيّن  ًمٌمء  أن إ

 .{ اهلل يِم٤مء

 .ذًمؽ ٟمحق ( ) اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم ُمقؾمك أسمق وىم٤مل

 قمـ اًمّرّزاق قمبد رواي٦م ُمـ ُمسٚمؿ أظمرج وإّٟمام:  ذًمؽ سمٕمد ىم٤مل صمؿّ 

 اهلل رؾمقل أنّ ،  هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ ـم٤موسٍ  سمـ اهلل قمبد قمـ ُمٕمٛمر

 . حيٜم٨م ملَ  اهلل ؿم٤مء إن:  وم٘م٤مل طمٚمػ ُمـ : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ىمّّم٦م أظمرج وإّٟمام،  اًمٚمٗمظ هبذا ُمسٚمؿ قمٜمد هق وًمٞمس:  ىم٤مل ايمذ

 أظمرضمف . ٟمٕمؿ " حيٜم٨م ملَ  اهلل ؿم٤مء إن:  ىم٤مل ًمق " آظمره وذم ؾمٚمٞمامن

 ." إًمخ..  َُمـ ىم٤مل " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  اًمؽّمُمذّي 

 قمبد ومٞمف أظمٓم٠م،  ظمٓم٠مٌ  هذا:  وم٘م٤مل قمٜمف حمّٛمداً  ؾم٠مًم٧م:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 سمـ ؾمٚمٞمامن ىمّّم٦م ذم اإلؾمٜم٤مد هبذا ُمٕمٛمر طمدي٨م ُمـ وم٤مظمتٍمه اًمّرازق

 . داود

 اًمّرّزاق قمبد قمـ همٞمالن سمـ حمٛمقد قمـ اًمبخ٤مرّي  أظمرضمف وىمد:  ىمٚم٧م

  .ُمسٚمؿ أظمرضمف ويمذا،  وم٤مئدة ُمـ ومٞمف ُم٤م إمم وأذت . سمتامُمف

 اًمّرواي٦م هذه ذم اًمّرّزاق قمبد سمف ضم٤مء ُم٤م سم٠منّ :  اًمٕمريبّ  اسمـ اقمؽمض وىمد

 اًمٜمّبّل  أىمقال سم٤مظمتالف ختتٚمػ احلدي٨م ًمٗم٤مظأ ٕنّ  5 همػمه٤م يٜم٤مىمض ٓ

 سمام ىمقم يمّؾ  ومٞمخ٤مـم٥م:  أي،  سم٠مًمٗم٤مظٍ  إطمٙم٤مم ًمتبلّم  قمٜمٝم٤م اًمّتٕمبػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 أطمد قمغم اعمٕمٜمك قمغم احلدي٨م سمٜم٘مؾ وإُّم٤م،  ٕومٝم٤مُمٝمؿ أوصؾ يٙمقن

  .اًم٘مقًملم

__________________ 
 .وىمد شم٘مّدم ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك  "اًمثٛملم ذم اؾمتثٜم٤مء اًمٞمٛملم "يمت٤مب : أي   (6)
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 ذم اًمّرّزاق قمبد سمف ضم٤مء اًمذي سم٠منّ :  اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م وأضم٤مب

 اظمتٍمه اًمتل اًمّرواي٦م شمْمّٛمٜمتف اًمذي سم٤معمٕمٜمك واومٞم٤مً  ًمٞمس اًمّرواي٦م هذه

 .حيٜم٨م ملَ  اهلل ؿم٤مء إن:  ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ًمق : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ وم٢مّٟمف،  ُمٜمٝم٤م

 اًمّرواي٦م وذط،  ؾمٚمٞمامن همػم أطمد يمّؾ  طمّؼ  ذم يمذًمؽ احلٙمؿ يٙمقن أن

 .واًمٕمٛمقم سم٤مخلّمقص خت٤مًمػ وهٜم٤م،  اًمّتخ٤مًمػ قمدم سم٤معمٕمٜمك

 .اًمّتٕمّدد قمدم وم٤مٕصؾ واطمداً  دي٨ماحل خمرج يم٤من وإذا:  ىمٚم٧م

 اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد اعمختٍمة اًمّرّزاق قمبد ًمرواي٦م ضم٤مء ىمد ًمٙمـ

حفو اًمؽّمُمذّي  وطمّسٜمف إرسمٕم٦م اًمّسٜمـ أصح٤مب أظمرضمف .قمٛمر  صحَّ

 قمـ - اًمّسختٞم٤مينّ  وهق - أّيقب قمـ اًمقارث قمبد ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ

 .اهلل ؿم٤مء إن:  وم٘م٤مل يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ : ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع

 .قمٚمٞمف طمٜم٨م ومال

 ؾم٤ممل رواه ويمذا،  ُمقىمقوم٤مً  ٟم٤مومع قمـ واطمد همػم رواه:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل 

 وىم٤مل.  أّيقب همػم رومٕمف أطمداً  ٟمٕمٚمؿ وٓ،  أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمبد سمـ

 .يرومٕمف ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  يرومٕمف أطمٞم٤مٟم٤مً  أّيقب يم٤من:  إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ

 ٟم٤مومع أصح٤مب:  وم٘م٤مل،  ٜمفقم حمّٛمداً  ؾم٠مل أّٟمف،  " اًمٕمٚمؾ " ذم وذيمر

َّٓ  ُمقىمقوم٤مً  رووه   .وىمٗمف إُمر آظمر ذم أّيقب إنّ :  وي٘مقًمقن،  أّيقب إ

  .شمريمف صمؿّ  يرومٕمف أّيقب يم٤من:  ىم٤مل زيد سمـ مّح٤مد قمـ اًمبٞمٝم٘مّل  وأؾمٜمد

 ومرىمد سمـ ويمثػم ُمقؾمك سمـ أّيقب رواي٦م ُمـ ضم٤مء أّٟمف:  اًمبٞمٝم٘مّل  وذيمر

 اًمٕمالء سمـ قمٛمرو وأيب اعمٙمؼّم  اًمٕمٛمرّي  سمـ اهلل وقمبد قم٘مب٦م سمـ وُمقؾمك

 . اٟمتٝمك .ُمرومققم٤مً  ٟم٤مومع قمـ يمّٚمٝمؿ قمٓمّٞم٦م سمـ وطمّس٤من
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،  "صحٞمحف" ذم طمّب٤من اسمـ أظمرضمٝم٤م.  ُمقؾمك سمـ أّيقب ورواي٦م

 ورواي٦م،  "ُمستدريمف" ذم واحل٤ميمؿ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمٝم٤م.  يمثػم ورواي٦م

 أطمد "قمٓم٤مء سمـ داود" شمرَج٦م ذم قمدّي  اسمـ أظمرضمٝم٤م . قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك

 وأظمرج،  اًمٕمالء سمـ قمٛمرو أيب رواي٦م أظمرج ويمذا،  قمٜمف اًمّْمٕمٗم٤مء

 .اًمٕمٛمرّي  ورواي٦م قمٓمّٞم٦م سمـ طمّس٤من رواي٦م اًمبٞمٝم٘مّل 

 ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ واًمبٞمٝم٘مّل  ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرضمف

 رواي٦م ـمري٘مف ُمـ واًمبٞمٝم٘مّل  ؾمٕمٞمد أظمرج ويمذا،  ُمقىمقوم٤مً  ٟم٤مومع قمـ وهمػمه

 . أقمٚمؿ واهلل . ؾم٤ممل

اح سمٕمُض  وشمٕمّ٘م٥َم   "أّيقب همػم يرومٕمف ملَ  " ىمقًمف ذم اًمؽّمُمذّي  المَ يم اًمنّمّ

 .ُمقىمقوم٤مً  أسمٞمف قمـ ؾم٤ممل رواه ويمذا

،  ُمرومققم٤مً  قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك ريؼــم ُمـ هق رواه ىمد:  ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل

 ملَ :  ىم٤مل ُم٤م يٗمٕمؾ ملَ  صمؿّ ،  أصمره قمغم وم٤مؾمتثٜمك يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ" وًمٗمٔمف

 . اٟمتٝمك "حيٜم٨م

 قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك شمرَج٦م ذم ّي اعمزّ  ذيمره وٓ،  اًمؽّمُمذّي  ذم هذا أر وملَ 

 اًمّسالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن أنّ ،  َج٤مقم٦م ضمزم وىمد،  " إـمراف " ذم ٟم٤مومع قمـ

  .سمّٞمٜمتف يمام طمٚمػ ىمد يم٤من

سم٤مب آؾمتثٜم٤مء  " ذم ؾمٚمٞمامن ىمّّم٦م إيراد ُمـ اًمبخ٤مرّي  ُمراد أنّ  واحلّؼ 

 " اهلل ؿم٤مء إن " سمّمٞمٖم٦م ي٘مع اًمٞمٛملم ذم آؾمتثٜم٤مء أنّ  يبلّم  أن "ذم إيامن 

 ىمّّم٦م ذيمر صمؿّ  ( ) اًمٞمٛملم ُمع سمذيمره٤م اعمٍّمح ُمقؾمك أيب طمدي٨م ومذيمر

__________________ 
 "..إين واهلل إن ؿم٤مء اهلل ٓ أطمٚمػ قمغم يٛملم " طمدي٨م أيب ُمقؾمك اعم٤ميض ىمقًمف ذم: أي  (6)
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 وشم٤مرة " اهلل ؿم٤مء إن:  ىم٤مل ًمق " سمٚمٗمظ شم٤مرة ٞمٝم٤موم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف عمجلء ؾمٚمٞمامن

 ومال .اؾمتثٜم٤مء أّٟمف " اهلل ؿم٤مء إن " ًمٗمظ قمغم وم٠مـمٚمؼ " اؾمتثٜمك ًمق " سمٚمٗمظ

  .يٛملم ؾمٚمٞمامن ىمّّم٦م ذم ًمٞمس سم٠مّٟمف قمٚمٞمف يٕمؽمض

 ُمـ اؾمتثٜمل إذا:  ي٘مقل اًمبخ٤مرّي  ويم٠منّ :  ٞم٦ماحل٤مؿم ذم اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 ذم أطمقج وهق.  سم٤مًم٘مسؿ اعم١ميّمد إظمب٤مر ُمـ يستثٜمك ٓ ومٙمٞمػ إظمب٤مر

 .اعمِمٞمئ٦م إمم اًمّتٗمقيض

 وًمق اًمٞمٛملم قم٘م٥م إذا آؾمتثٜم٤مء:  َُمـ ىم٤مل احلدي٨م هبذا اؾمتدل وىمد

 ىم٤مل ًمق ؾمٚمٞمامن أنّ  قمغم دلَّ  احلدي٨م وم٢منّ ،  يرّض  ٓ يسػم رء سمٞمٜمٝمام ختٚمؾ

 اًمّتخّٚمؾ ُمٜمع ٕوم٤مد " اهلل ؿم٤مء إن ىمؾ " ًمف اعمٚمؽ ىمقل قم٘م٥م اهلل ؿم٤مء إن: 

 .اعمٚمؽ يمالم سمٛم٘مدار يمالُمٞمف سملم

 يمالم أصمٜم٤مء ذم ذًمؽ ىم٤مل اعمٚمؽ يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  اًم٘مرـمبّل  وأضم٤مب

 . اعمذيمقر آؾمتدٓل سمف يس٘مط ممٙمـ اطمتامل وهق،  ؾمٚمٞمامن

َّٓ  يٙمقن ٓ آؾمتثٜم٤مء أنّ  وومٞمف  وهق . اًمٜمّّٞم٦م ومٞمف يٙمٗمل وٓ،  سم٤مًمٚمٗمظ إ

َٓ  اّتػاق  .ادافؽّقة بعض ظـ حؽل ما إ

 صّح٦م قمغم ذًمؽ اًمّداّل  اجلامع قمغم اًم٘مّقة ُمـ إٟمبٞم٤مء سمف ظمّص  ُم٤م وومٞمف

 آؿمتٖم٤مل ُمـ ومٞمف هؿ ُم٤م ُمع اًمّرضمقًمّٞم٦م ويمامل اًمٗمحقًمّٞم٦م وىمّقة اًمبٜمٞم٦م

  .واًمٕمٚمقم سم٤مًمٕمب٤مدة

 سمٕمب٤مدة اؿمتٖم٤مًمف ُمع ّٟمفٕ،  اعمٕمجزة أسمٚمغ ذًمؽ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمّبّل  وىمع وىمد

 اعم٘متْمٞم٦م واعمِم٤مرب اعمآيمؾ ُمـ ُمت٘مٚمالً  يم٤من اخلٚمؼ وُمٕم٤مجل٦م وقمٚمقُمف رسّمف

 ذم ٟمس٤مئف قمغم يٓمقف ومٙم٤من ذًمؽ وُمع،  اجلامع يمثرة قمغم اًمبدن ًمْمٕمػ
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ـّ  .واطمد سمٖمسؾ ًمٞمٚم٦م  .( ) اُمرأة قمنمة إطمدى وه

 يّت٘مل ٓ اًمذي ٕنّ ،  أؿمدّ  ومِمٝمقشمف هلل أشم٘مك يم٤من ُمـ يمّؾ  إنّ :  وي٘م٤مل

  .وٟمحقه سم٤مًمٜمّٔمر يتٗمّرج

 همٚمب٦م قمغم سمٜم٤مء اعمست٘مبؾ ذم ووىمققمف اًمٌّمء قمـ اإلظمب٤مر ضمقاز وومٞمف

ـّ   وطمل قمـ ذًمؽ يٙمـ وملَ ،  ىم٤مل سمام ضمزم اًمّسالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن وم٢منّ ،  اًمّٔم

 .ىمٞمؾ يمذا،  ًمقىمع وإٓ

ـّ  ٓ:  اًم٘مرـمبّل  وىم٤مل  قمغم سمذًمؽ ىمٓمع أّٟمف اًمّسالم قمٚمٞمف سمسٚمٞمامن ئم

َّٓ  رسّمف  . شمٕم٤ممم اهلل ُمع وأدهبؿ إٟمبٞم٤مء لطم٤م ضمٝمؾ ُمـ إ

 هذا ُم٤مئف ُمـ خيٚمؼ أن ًمسٚمٞمامن أيـ ُمـ:  ىمٞمؾ وم٢من:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

 أن ضم٤مئز وٓ،  وىمع ُم٤م ّٕٟمف سمقطمل يٙمقن أن ضم٤مئز ٓ ؟ ًمٞمٚم٦م ذم اًمٕمدد

  .هلل اإلرادة ٕنّ  إًمٞمف ذًمؽ ذم إُمر يٙمقن

،  يٗمٕمؾ أن فًم واًمّس١مال،  اهلل قمغم اًمّتٛمٜمّل ضمٜمس ُمـ أّٟمف:  واجلقاب

 .( ) " ؾمٜمّٝم٤م يٙمّس ٓ واهلل " اًمٜمرّض سمـ أٟمس يم٘مقل قمٚمٞمف واًم٘مسؿ

__________________ 
طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ : ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة ، ىم٤مل  ( 623)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (6)

يدور قمغم ٟمس٤مئف ذم اًمس٤مقم٦م اًمقاطمدة ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ، وهـ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمبل : ُم٤مًمؽ ىم٤مل 

ث أٟمف ُأقمٓمل ىمقة : يٓمٞم٘مف ؟ ىم٤مل َأَويم٤من : ىمٚم٧م ٕٟمس : ىم٤مل ، إطمدى قمنمة  يمٜم٤م ٟمتحدَّ

 ."شمسع ٟمسقة  "وذم رواي٦م هلام ،  صمالصملم

 . وضمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام(  343/ 6)  "اًمٗمتح"وىمد ذيمر اًمِم٤مرح رمحف اهلل ذم  

سمٞمّع صمٜمٞم٦َم : ىم٤مل  قمـ أٟمس  ( 3266)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (6) يَمّست اًمر 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وم٠مُمر اًمٜمبل  ملسو هيلع هللا ىلصّم٤مَص ، وم٠مشمقا اًمٜمبل ضم٤مري٦ٍم ُمـ إٟمّم٤مر ، ومٓمٚم٥م اًم٘مقُم اًم٘م

ٓ واهلل ، ٓ شمٙمّس ؾمٜمٝم٤م ي٤م : سم٤مًم٘مّم٤مص ، وم٘م٤مل أٟمس سمـ اًمٜمرض قمؿ  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

وىمبٚمقا ، ومريض اًم٘مقم  . ي٤م أٟمس يمت٤مب اهلل اًم٘مّم٤مص:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

هإنَّ ُمـ قمب٤مد اهلل َُمـ ًمق أىمسؿ قمغم اهلل ٕسم:  ملسو هيلع هللا ىلصإرش ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل   .رَّ
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 يٜمبٖمل ٓ ُمٚمٙم٤مً  ًمف هي٥م أن دقمقشمف اهلل أضم٤مب عَم٤َّم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 . سمف ومجزم ذًمؽ َجٚم٦م ُمـ قمٜمده هذا يم٤من سمٕمده ُمـ ٕطمد

 . اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل .أّوًٓ  ذيمرشمف ُم٤م آطمتامٓت وأىمرب

 آؾمتثٜم٤مء سمنمط ُم٘مّٞمداً  سمذًمؽ إًمٞمف أوطمل نيٙمق أن وحيتؿؾ:  ىمٚم٧م

 أن أّوًٓ  ًمف ؾم٤مغ ؿّ صمَ  وُمـ،  اًمنّمط ًمٗم٘مدان ذًمؽ ي٘مع ومٚمؿ آؾمتثٜم٤مء ومٜمز

 . حيٚمػ

ـّ  همٚمب٦م قمغم احلٚمػ ضمقاز قمغم سمف اؾمتدل ُمـ وأسمٕمد  . اًمّٔم

 .ُمٜمّمبٝمؿ قمٚمقّ  ذم ي٘مدح ٓ ذًمؽ وأنّ ، إٟمبٞم٤مء قمغم اًمّسٝمق ضمقاز وومٞمف

ـّ  اعمخؼم وُمستٜمد،  ؾمٞم٘مع أّٟمف ءاًمٌّم  قمـ اإلظمب٤مر ضمقاز وومٞمف  ُمع اًمّٔم

  .ًمذًمؽ اًم٘مقّي٦م اًم٘مريٜم٦م وضمقد

 ىمقًمف ُمع " ٕـّمّقومـ ":  ًم٘مقًمف اًمٞمٛملم ذم سمف اعم٘مسؿ إضامر ضمقاز وومٞمف

 ،  ُم٘مّدر ومٞمف اهلل اؾمؿ أنّ  قمغم ومدلَّ  " حيٜم٨م ملَ  ":  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ ذع أنّ  قمغم سمٜم٤مء ًمف طمّج٦م وم٤محلدي٨م . ذًمؽ سمجقاز أطمدٌ  ىم٤مل وم٢من

 .اًمِّم٤مرع ًمس٤من قمغم شم٘مريره ورد إذا ًمٜم٤م ذع ىمبٚمٜم٤م

:  ي٘م٤مل يم٠من شم٠مويٚمف إمم ومٞمحت٤مج اجلقاز قمدم قمغم آّتػاق وىمع وإن

 وذًمؽ،  احلٙم٤مي٦م ذم ي٘مع ملَ  وإن إصؾ ذم وىمع اهلل سم٤مؾمؿ اًمّتٚمّٗمظ ًمٕمؾ

ـّ قٕـم واهلل:  َُمـ ىم٤مل وم٢منّ ،  سمٛمٛمتٜمع ًمٞمس  ٕـّمّقومـ:  ىم٤مل أّٟمف يّمدق . وم

 .سم٤معمٗمرد ٓومظ سم٤معمريّم٥م اًمالومظ وم٢منّ  .

 َٛمـ ىم٤ملوم،  ُمٕملّم  سمف سمٛم٘مسؿ اًمّتٍميح يِمؽمط ٓ:  عمَِـ ىم٤مل طمّج٦م وومٞمف

 وىمّٞمده،  احلـػّقة ؿقل وهق يٛملم ومٝمق ذًمؽ وٟمحق أؿمٝمد أو أطمٚمػ
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 .سم٤مًمٜمّّٞم٦م ادافؽّقة

 . ُمٓمٚم٘م٤مً  سمٞمٛملم ًمٞمس٧م:  افّشاؾعّقة بعض وؿال

  .وًمقٓ ًمق اؾمتٕمامل ضمقاز وومٞمف

 " ًم٘مقًمف ذيمره يست٘مبح اًمذي ظاًمٚمٗم ذم اًمٙمٜم٤مي٦م اؾمتٕمامل وومٞمف

 .ٕضم٤مُمٕمـ:  ىمقًمف سمدل "ٕـّمّقومـ
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 الحديث الخامس
مـ :   ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ؿال ,   ظـ ظبد اهلل بـ مسعقدٍ  -316

ل , فؼ , هق ؾقفا ؾاجرٌ   يؼتطع هبا مال امرٍ  مسؾؿٍ صْزٍ  حؾػ ظذ يؿغٍ 

وأيامهنؿ  إّن افذيـ يشسون بعفد اهلل }وكزفت  .وهق ظؾقف ؽضبان اهللَ

 ( ).إيل آخر أية { ثؿـًا ؿؾقالً 

 

،  اعمقطّمدة وؾمٙمقن اًمّّم٤مد سمٗمتح ( صز يؿغ ظذ حؾػ مـ) :  ؿقفف

 اًمٞمٛملم أصؼمه:  ي٘م٤مل،  طم٤مًمٗمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م وجيؼم شمٚمزم اًمتل هل اًمّّمؼم ويٛملم

 .احلّؼ  ُم٘م٤مـمع ذم هب٤م أطمٚمٗمف

 وم٤مضمر قمٚمٞمٝم٤م هق "قمـ إقمٛمش قمٜمد اًمبخ٤مري  ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م وذم

 واعمراد،  قمٚمٞمٝم٤م اإلىمدام ذم هق شم٘مديره طمذوم٤مً  ومٞمٝم٤م ويم٠منّ ،  " ًمٞم٘متٓمع

قمٜمد اًمبخ٤مري  ؿمٕمب٦م رواي٦م ذم وىمع وىمد،  اًمٙمذب وهق ٓزُمف سم٤مًمٗمجقر

  " يم٤مذسم٦مٍ  يٛملمٍ  قمغم "

قمـ  ُمٜمٝم٤مل سمـ طمّج٤مج رواي٦م ذم ( مسؾؿٍ  امر ٍ  مال هبا يؼتطع) :  ؿقفف

__________________ 
،  6606،  6663،  6666،  6660،  6033،  6636،  6664) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش وُمٜمّمقر ( 603)وُمسٚمؿ ( 2226،  2644،  2630،  3626

ُم٤م حيدصمٙمؿ : ومدظمؾ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس وم٘م٤مل : وومٞمف  .قمـ أيب وائؾ قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

  .أيت سمٕمدهومذيمر احلدي٨م  . يمذا ويمذا: أسمق قمبد اًمرمحـ ؟ ىمٚمٜم٤م 

ُمـ ـمريؼ ضم٤مُمع سمـ أيب راؿمد وقمبد (  603) وُمسٚمؿ (  2332) وأظمرضمف اًمبخ٤مري  

 .دون ذيمر إؿمٕم٨م .اعمٚمؽ سمـ أقملم يمالمه٤م قمـ ؿم٘مٞمؼ سمف

، وُمٜمٝمؿ قمغم ُمٜمّمقر ، ُِمـ اًمرواة ُمـ اىمتٍم قمغم إقمٛمش ، اًمٓمريؼ إول : شمٜمبٞمف  

 .يوُمٜمٝمؿ ُمـ رواه قمٜمٝمام َجٞمٕم٤ًم يمِمٕمب٦م وؾمٗمٞم٤من قمٜمد اًمبخ٤مر
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 شمٕمٚمٞمؾ ٓم سمزي٤مدة " هب٤م ًمٞم٘متٓمع "أيب قمقاٟم٦م قمـ إقمٛمش قمٜمد اًمبخ٤مري 

 ُمـ ىمٓمٕم٦م أظمذ أو.  ص٤مطمبف قمـ ىمٓمٕمف يم٠مّٟمف .اًم٘مٓمع ُمـ يٗمتٕمؾ وي٘متٓمع، 

 .اعمذيمقر سم٤محلٚمػ ُم٤مًمف

 قمٜمد طمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م ذم ( ؽضبان ظؾقف وهق اهلل فؼل) :  ؿقفف

 أيب قمٜمد إؿمٕم٨م قمـ يمردوسٍ  رواي٦م وذم " ُمٕمرٌض  قمٜمف وهق " ُمسٚمؿ

َّٓ  " داود  " . أضمذم وهق اهلل ًم٘مل إ

 هذا ذم ٟمحقه واًمٜمّس٤مئّل  ُمسٚمؿ قمٜمد صمٕمٚمب٦م سمـ ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ذمو

 طمدي٨م وذم،  " اجلٜم٦ّم قمٚمٞمف وطمّرم . اًمٜم٤ّمر ًمف اهلل أوضم٥م وم٘مد " احلدي٨م

 ." اًمٜم٤ّمر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتبّقأ " داود أيب قمٜمد قمٛمران

 وم٠مٟمزل "وذم رواي٦م   ( اهلل بعفد يشسون افذيـ إنّ : ؾـزفت  ):  ؿقفف

قمـ ؿم٘مٞمؼ  وُمٜمّمقر إقمٛمش رواي٦م ذم يمذا. "أي٦م  . ذًمؽ شمّمديؼ اهلل

 .قمٜمد اًمبخ٤مري

 ُمسٚمؿ قمٜمد أقملم سمـ اعمٚمؽ وقمبد راؿمد أيب سمـ ضم٤مُمع رواي٦م ذم ووىمع

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م اهلل قمبد قمـ وائؾ أيب قمـ َجٞمٕم٤مً  وهمػممه٤م واًمؽّمُمذّي 

 صمؿّ  .احلدي٨م .طمّ٘مف سمٖمػم ُمسٚمؿٍ  اُمرئٍ  ُم٤ملِ  قمغم طمٚمػ ُمـ:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

 يِمؽمون اًمذيـ إنّ  } اهلل يمت٤مب ُمـ ُمّمداىمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ىمرأ

 ( ).أي٦م هذه ومذيمر { اهلل سمٕمٝمد

 أّّن٤م اًمّرواي٦م هذه فم٤مهر ًمٙم٤من ذًمؽ ذم ٟمزًم٧م سم٠مّّن٤م اًمّتٍميح وًمقٓ

 أنّ  ،  أورم أيب سمـ اهلل قمبداًمبخ٤مري قمـ روى وم .ذًمؽ ىمبؾ ٟمزًم٧م

__________________ 
  .وُمـ هذا اًمٓمريؼ يمام شم٘مّدم ذم اًمتخري٩م . هبذا اًمٚمٗمظ( 2332)وهق ذم اًمبخ٤مري أيْم٤ًم ( 6)
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 ، يٕمٓمف ملَ  ٤مُم هب٤م قمٓمكأُ  ًم٘مد ، ومٞمٝم٤م ومحٚمػ ، اًمّسقق ذم ؾمٚمٕم٦مً  أىم٤مم رضمالً 

 سمٕمٝمد يِمؽمون اًمذيـ إنّ  }:  ومٜمزًم٧م " اعمسٚمٛملم ُمـ رضمالً  ومٞمٝم٤م ًمٞمقىمع

  .أي٦م آظمر إمم {..   ىمٚمٞمالً  صمٛمٜم٤مً  وأيامّنؿ اهلل

 وهلذا،  ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  أي٦م وًمٗمظ  ، ُمٕم٤مً  إُمريـ ذم ٟمزًم٧م أّّن٤م جيقزو

  .ذًمؽ ي٘متض ُم٤م ُمسٕمقدٍ  سمـا طمدي٨م صدر ذم وىمع

ـَ  شمبٚمغ ملَ  ٔي٦ما ًمٕمؾ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل َّٓ  أورم أيب اسم  إىم٤مُمتف قمٜمد إ

ـّ ،  اًمّسٚمٕم٦م  وىم٧م ذم وىمٕمت٤م اًم٘مّّمتلم أنّ  أو،  ذًمؽ ذم ٟمزًم٧م أّّن٤م ومٔم

  .وًمٖمػممه٤م هلام ُمتٜم٤موٌل  قم٤مم   واًمٚمٗمظ،  أي٦م ومٜمزًم٧م واطمد

 سمـ طمٞمّل  ذم ٟمزًم٧م أي٦م أنّ ،  قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  وذيمر

 أٟمزل ُم٤م يمتٛمقا اًمذيـ قداًمٞمٝم ُمـ وهمػممه٤م إذف سمـ ويمٕم٥م أظمٓم٥م

 .اهلل قمٜمد ُمـ أّٟمف وطمٚمٗمقا وىم٤مًمقا،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؿم٠من ُمـ اًمّتقراة ذم اهلل

 حمتٛمٚم٦مٌ  وهل،  ـمقيٚم٦مً  ىمّّم٦مً  ذًمؽ ذم " شمٗمسػمه " ذم اًمٙمٚمبّل  وىمّص 

  .أيْم٤مً 

 .اًمّّمحٞمح ذم صمب٧م ُم٤م ذًمؽ ذم اعمٕمتٛمد ًمٙمـ
ـّ  اهلل قمٝمد قمكمّ :  اًم٘م٤مئؾ ىمقل أي ( اهلل بعفد: ) ؿقفف    .يمذا ٕومٕمٚم

 ًمٚمقصمٞم٘م٦م ىمٞمؾ ؿّ صمَ  وُمـ،  وُمراقم٤مشمف اًمٌّمء طمٗمظ اًمٕمٝمد:  اًمّراهم٥م ىم٤مل

 أظمذ قمٜمد سمف اإليامن ُمـ قمب٤مده قمٚمٞمف ومٓمر ُم٤م قمغم اهلل قمٝمد ويٓمٚمؼ .قمٝمدة

 .اعمٞمث٤مق

 اعمرء اًمتزُمف وُم٤م،  ُم١ميّمداً  واًمّسٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ذم سمف أُمر ُم٤م أيْم٤مً  سمف ويراد

  .يم٤مًمٜمّذر ٟمٗمسف ىمبؾ ُمـ
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 واًمقصّٞم٦م واًمقوم٤مء يم٤مُٕم٤من . هذه همػم أظمرى ُمٕم٤منٍ  وًمٚمٕمٝمد:  ىمٚم٧م

،  واًمّذُّم٦م واًمّزُم٤من ىمرب قمـ واًمٚم٘م٤مء واعمٕمروم٦م احلرُم٦م ورقم٤مي٦م واًمٞمٛملم

 .يتداظمؾ ىمد وسمٕمْمٝم٤م

 ٟمقى ؾمقاء.  اًمٙمّٗم٤مرة ًمزُمف ومحٜم٨م سم٤مًمٕمٝمد طمٚمػ ُمـ:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 وافّشعبلّ  احلسـ ؿال وبف,  وافؽقؾّقغ وإوزاظلّ  مافؽ ظـد.  ٓ أم

  .وؽرهؿ وضاوٌس 

  .أمحد ؿال وبف:  ىمٚم٧م

َّٓ  يٛمٞمٜم٤مً  شمٙمقن ٓ:  ظبقد وأبق وإشحاق وافّشاؾعلّ  ظطاء ؿالو  إذا إ

 .ٟمقى

 .ُمثٚمف اهلل أُم٤مٟم٦م : َٛمـ ىم٤ملومٞم افّشاؾعلّ وؿال 

 أراد وًمٕمٚمف،  ذًمؽ قمغم افعؾامء اّتػاق وم٤مّدقمك احلرُملم إُم٤مم وأهمرب

 اعم٤موردّي  ٤مهطمٙم يمام . قمٜمدهؿ صم٤مسم٧م وم٤مخلالف ذًمؽ وُمع اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ

 .اعمروزّي  إؾمح٤مق أيب قمـ وهمػمه

 سم٤مشّمب٤مع ًمٕمب٤مده وصّٞمتف ذم ستٕمٛمؾيُ  اهلل قمٝمد سم٠منّ :  ًمٚمٛمذه٥م واطمت٩ّم 

َّٓ  اًمٞمٛملم قمغم حيٛمؾ ومال،  ذيمر يمام ذًمؽ وهمػم أواُمره   .سم٤مًم٘مّمد إ

،  ُمٕمٝمقده يريد أن اطمتٛمؾ .اهلل قمٝمد قمكمّ  ىم٤مل إذا:  افّشاؾعلّ  وؿال

 يٙمقن ومال ُمٗمروض٦م:  أي،  اهلل ومرض قمكمّ  يم٘مقًمف ومٞمّمػم وصّٞمتف وهق

 اًمٞمٛملم اهلل قمٝمد سم٘مقًمف ٟمقى وم٢من، سمٛمحدث شمٜمٕم٘مد ٓ اًمٞمٛملم ٕنّ  5 يٛمٞمٜم٤مً 

  .اٟمٕم٘مدت

 ٓ أن آدم سمٜمل ي٤م إًمٞمٙمؿ أقمٝمد َأملَ  } شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ىمد:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل
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 أّٟمف أظمؼم اهلل ٕنّ  5 صدق اهلل قمٝمد قمكمّ :  َٛمـ ىم٤ملوم { اًمِّمٞمٓم٤من شمٕمبدوا

َّٓ  يٛمٞمٜم٤مً  ذًمؽ يٙمقن ومال اًمٕمٝمد ٞمٜم٤مقمٚم أظمذ :  إّوًمقن واطمت٩ّم ،  ٟمقاه إن إ

  .اًمٞمٛملم قمغم ومحٛمؾ سمف ضم٤مري٤مً  ص٤مر ىمد اًمٕمرف سم٠منّ 

  : أوجف مخسة قمغم يستٕمٛمؾ ًمٗمظٌ  هذا:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

,  اهلل قمٝمد:  افّثافث،  اهلل وقمٝمد:  وافّثاين،  اهلل قمٝمد قمكم:  إّول

  . اًمٕمٝمد قمكمّ :  مساخلا،  اهلل أقم٤مهد:  افّرابع

 رء ٓ:  وم٘م٤مل،  بعضفؿ وؾّصؾ،  اجلٛمٞمع ذم ذًمؽ بعضفؿ ضرد وؿد

َّٓ  ذًمؽ ذم َّٓ ،  وٟمحقه٤م اهلل قمٝمد قمكمّ  ىم٤مل إن إ  أو ٟمقى سمٞمٛملمٍ  ومٚمٞمس٧م وإ

 .يٜمق ملَ 

 اًمٞمٛملم همػم اًمٕمٝمد أنّ  أي٦م ُمـ يستٗم٤مد ( ؿؾقالً  ثؿـاً  وأيامهنؿ: ) ؿقفف 

 .يٛملم اًمٕمٝمد سم٠منّ  هب٤م اطمت٩ّم  ُمـ غمقم طمّج٦م ومٗمٞمف،  قمٚمٞمف اًمٞمٛملم ًمٕمٓمػ

 واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد أنّ  قمغم ضمرى اًمٕمرف سم٠منّ :  ادافؽّقة بعض واطمت٩ّم 

 .ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ،  اًمّذات صٗم٤مت ُمـ ّّٕن٤م 5 أيامنٌ  وإُم٤مٟم٦م واًمٙمٗم٤مًم٦م

 قمغم سم٤مًمّت٘مدُم٦م اًمٕمٝمد ظمّص  اهلل أنّ  اًمّدًٓم٦م وضمف:  ( ) سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 قمغم أظمذه ُم٤م اهلل قمٝمد ٕنّ  5 سمف احلٚمػ شم٠ميّمد قمغم ومدلَّ  إيامن ؾم٤مئر

 أي٦م { اهلل قم٤مهد ُمـ وُمٜمٝمؿ } شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قمب٤مده أقمٓم٤مه وُم٤م،  قمب٤مده

 اٟمتٝمك  .سمف اًمقوم٤مء شمرك قمغم ىمّدم ّٕٟمف

__________________ 
 (6/03)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ ظمٚمػ  6))
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 الحديث الدادس
 ـان بقـل وبغ رجؾٍ : ؿال   ظـ إصعث بـ ؿقٍس  -311

 :  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ؾؼال,  ملسو هيلع هللا ىلص, ؾاختصؿـا إػ رشقل اهلل  خصقمٌة يف بئرٍ 

:   ملسو هيلع هللا ىلص, ؾؼال رشقل اهلل  , وٓ يبايل إذًا حيؾػ :, ؿؾت  صاهداك أو يؿقـف

,  , هق ؾقفا ؾاجرٌ  مسؾؿٍ  صٍز يؼتطع هبا مال امر ٍ  مـ حؾػ ظذ يؿغٍ 

  ( ).ل اهلل وهق ظؾقف ؽضبانفؼ

 

 ضمبٚم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمٕمديٙمرب سمـ( ظـ إصعث بـ ؿقس : ) ؿقفف 

 ( ).اًمٙمٜمدي ُمٕم٤موي٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمدي سمـ

__________________ 
 وشم٘مّدم خترجيف وم٤مٟمٔمره  .هذ احلدي٨م هق ٟمٗمسف طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد اعم٤ميض( 6)

 رايمب٤ًم ُمـ يمٜمدة ؾمٜم٦م قمنم ذم ؾمبٕملم ملسو هيلع هللا ىلصوومد قمغم اًمٜمبل : ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ، يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد ( 6)

 .ىم٤مًمف اسمـ اًمٙمٚمبل . وهق ص٤مطم٥م ُمرسم٤مع طمرض ُمقت، ويم٤من ُمـ ُمٚمقك يمٜمدة ، 

٥م سم٤مٕؿمٕم٨م  ىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد ، ويم٤من اؾمٛمف ُمٕمد يٙمرب  قمـ رضم٤مًمف يم٤من : وإٟمام ًُم٘مر

 .ويم٤من أسمدا أؿمٕم٨م اًمرأس ومُسٛمل إؿمٕم٨م .اؾمٛمف ُمٕمد يٙمرب

ضمٜم٤مزًة ومٞمٝم٤م إؿمٕم٨م  ؿمٝمدت: وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم 

م إؿمٕم٨م ضمريرًا  ورواه اسمـ  . وىمد يمٜم٧ُم ارشمددُت ، إٟمف مل يرشمّد : وىم٤مل ، وضمرير وم٘مدَّ

 .اًمسٙمـ وهمػمه

وُأرس وم٠ُمطمرض إمم أيب سمٙمر وم٠مؾمٚمؿ ، ويم٤من إؿمٕم٨م ىمد ارشمدَّ ومٞمٛمـ ارشمدَّ ُمـ اًمٙمٜمديلم 

  .ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م . وزوضمف أظمتف أم ومروة، وم٤مـمٚم٘مف 

، وؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م ، قك سم٤مًمِم٤مم واًم٘م٤مدؾمٞم٦م وهمػمه٤م سم٤مًمٕمراق صمؿ ؿمٝمد إؿمٕم٨م اًمػمُم

ُم٤مت سمٕمد : ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م وأسمق ٟمٕمٞمؿ وهمػم واطمد ، وًمف ُمٕمف أظمب٤مر  .وؿمٝمد ُمع قمكم صٗملم

 .36وىمٞمؾ ُم٤مت ؾمٜم٦م ، وصغمَّ قمٚمٞمف احلسـ سمـ قمكم ، ىمتؾ قمكم  سم٠مرسمٕملم ًمٞمٚم٦م 

قمغم أٟمف شم٠مظمر قمـ  ُم٤م يدل   .وذم اًمٓمؼماين ُمـ ـمريؼ أيب إرسائٞمؾ اعمالئل قمـ أيب إؾمح٤مق

أٟمف يم٤من ًمف ، وىمد ذيمر ذم هذه اًم٘مّم٦م ، وم٢من أسم٤م إؾمح٤مق يم٤من صٖمػمًا قمغم قمٝمد قمكم  ، ذًمؽ 

وأٟمف دظمؾ ُمسجدهؿ ومّمغمَّ اًمٗمجر ومقضع سملم يديف يمٞمس ، قمغم رضمٍؾ ُمـ يمٜمدة ديـ 
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ذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م (  خصقمٌة يف بئرٍ  ـان بقـل وبغ رجؾٍ : ) ؿقفف 

يم٤من زم سمئر  "قمـ إقمٛمش قمـ أيب وائؾ قمـ اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد اًمبخ٤مري 

وذم رواي٦م أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمٜمد ،  "ذم أرض اسمـ قمؿ  زم 

 ." أرٌض  "اًمبخ٤مري 

،  إقمٛمش قمـ اًمبئر سمذيمر ّردشمٗم ( ) محزة أسم٤م أنّ ،  اإلؾمامقمٞمكمّ  زقمؿو

َّٓ  إقمٛمش قمـ رواه ومٞمٛمـ أقمٚمؿ وٓ:  ىم٤مل  . " أرض ذم ":  ىم٤مل إ

 .ٟمتٝمكا . محزة أيب ُمـ سم٤محلٗمظ أومم وإيمثرون:  ىم٤مل

 ُمـ ًمٚمبخ٤مري ويمذا،  شمرى يمام قمقاٟم٦م أسمق واوم٘مف وم٘مد . ىم٤مل يمام وًمٞمس

،  ٦مؿمٕمب رواي٦م ذم وُمثٚمف،  َجٞمٕم٤مً  وُمٜمّمقر إقمٛمش قمـ اًمّثقرّي  رواي٦م

 .وطمده إقمٛمش طمدي٨م ذم ذًمؽ أنّ  سملّم  ًمٙمـ

 ." سمئر ذم " وًمبٕمْمٝمؿ " رء ذم " ُمٜمّمقر قمـ ضمرير رواي٦م ذم ووىمع

  ." سمئر ذم " أيْم٤مً  ؿم٘مٞمؼ قمـ قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ أمحد قمٜمد ووىمع

 أرض ذم إؿمٕم٨م يّدقمٞمٝم٤م سمئر ذم يم٤مٟم٧م اخلّمقُم٦م أنّ  . وإيمثر

 اًمٞمٝمقد ُمـ رضمؾٍ  وسملم سمٞمٜمل يم٤من " ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م وذم،  خلّمٛمف

  ." ومجحدين أرض

__________________ 
وومٞمف أيْم٤ًم ُمـ وضمف  .ىمدم إؿمٕم٨م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ ُمٙم٦م: وطمٚم٦َّم وٟمٕمؾ ومس٠مل قمـ ذًمؽ وم٘م٤مًمقا 

إؿمٕم٨م قمغم ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمٙمقوم٦م وقمٜمده احلسـ سمـ قمكم واسمـ قمب٤مس ومذيمر  آظمر اؾمت٠مذن

 .ًمٙمـ هذا ٓ يدومع ُم٤م شم٘مدم، ىمّمتف 

 .ُمـ اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ؾمٜم٦م 20ُم٤مت وًمف : وىم٤مل أسمق طمس٤من اًمزي٤مدي 

(  6664) وروايتف هذه أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري  .أسمق محزة هق حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن اًمسٙمري (6)

 .إًمٞمٝم٤م اًمِم٤مرح رمحف اهللوومٞمٝم٤م زي٤مدات ؾمٞمِمػم ، قمـ إقمٛمش 
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 اًمبئر أرض هل اًمتل إرض َجٞمع ٓ اًمبئر أرض اعمراد سم٠منّ :  ؿعوُي 

  .َجٚمتٝم٤م ُمـ واًمبئر، 

 ٕنّ  5 اًمٞمٝمقد ُمـ:  ىمقًمف وسملم،  زم قمؿّ  اسمـ:  ىمقًمف سملم ُمٜم٤موم٤مة وٓ

 .اًمٞمٛمـ قمغم ٟمقاسٍ  ذو يقؾمػ همٚم٥م عم٤َّم هتّقدوا يم٤مٟمقا اًمٞمٛمـ ُمـ َج٤مقم٦م

 اسمـ ذًمؽ ذيمر وىمد،  ذًمؽ قمغم وهؿ اإلؾمالم ومج٤مء،  بِم٦مَ احل قمٜمٝم٤م ومٓمردَ 

  .ُمبسقـم٤مً  "اًمٜمّبقّي٦م اًمّسػمة" أوائؾ ذم إؾمح٤مق

 وًم٘مبف اًمٙمٜمدي ، يٙمرب ُمٕمد سمـ ُمٕمدان اعمذيمقر قمّٛمف اسمـ ؾمؿاو

  .إّول ُمٗمتقح ومٕمٚمٞمؾٍ  سمقزن اجلٗمِمٞمش

 :  أؿقالٍ  ثالثة ظذ إّول هذا ضبط يف واختؾػ

 .ضمرير اؾمٛمف:  وؿقؾ. اعمقضٕملم ذم جٛم٦مً ُمٕم واًمِّملم سم٤مجلٞمؿ:  أصفرها

 أسمق يمٜمٞمتفو . اؾمؿ أّٟمف واعمٕمروف،  ـم٤مهر اسمـ طمٙم٤مه.  ُمٕمّدان:  وؿقؾ

 . اخلػم

 ظم٤مصؿ:  ىم٤مل إؿمٕم٨م قمـ اًمِّمٕمبّل  ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إمم ٗمِمٞمشاجل ًمف ي٘م٤مل ُمٜم٤ّم رضمالً  احلرضُمّٞملم ُمـ رضمٌؾ 

،  طمّ٘مؽ قمغم سمِمٝمقدك ضمئ:  ّل ًمٚمحرضُم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٘م٤مل،  ًمف أرضٍ 

 . احلدي٨م .ًمؽ طمٚمػ وإَّٓ 

 ؾمُح  صم٤مسمت٤مً  يم٤من وم٢من،  اًمّّمحٞمح ذم اًمذي اًمّسٞم٤مق خي٤مًمػ وهذا:  ىمٚم٧م

 سمـ قمدّي  طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  أمحد أظمرج وىمد،  اًم٘مّّم٦م شمٕمّدد قمغم

 اًم٘مٞمس اُمرؤ ًمف ي٘م٤مل - يمٜمدة ُمـ رضمٌؾ  ظم٤مصؿ : ىم٤مل،  اًمٙمٜمدّي  قمٛمػمة

 ىمّّم٦م ٟمحق ومذيمر . أرض ذم طمرضُمقت ُمـ رضمالً  - اًمٙمٜمدّي  قم٤مسمس سمـ
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 ُمـ:  وىم٤مل،  أريض ذهب٧م اًمٞمٛملم ُمـ ُمّٙمٜمتف إن : وومٞمف .إؿمٕم٨م

 .أي٦م وشمال .احلدي٨م ومذيمر . طمٚمػ

 ُمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ إؿمٕم٨م ضمدّ  وهق . ٗمِمٞمشاجل ضمدّ  يٙمرب وُمٕمد

 اسمـ ومٝمق،  ُمٕم٤موي٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمدّي  سمـ ضمبٚم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يٙمرب

 . طم٘مٞم٘م٦م قمّٛمف

 أنّ  ، إؿمٕم٨م قمـ يمردوس ـمريؼ ُمـ داود ٕيب رواي٦م ذم ووىمع

 أرض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إمم اظمتّمام طمرضُمقت ُمـ ورضمالً  يمٜمدة ُمـ رضمالً 

َّٓ  اًمب٤مب ىمّّم٦م شمِمبف ىمّّم٦مً  ومذيمر .اًمٞمٛمـ ُمـ  ذم اظمتالوم٤مً  سمٞمٜمٝمام أنّ  إ

 .اًمّسٞم٤مق

 وائؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ أظمرج ُمسٚمامً  وم٢منّ ،  أظمرى ىمّّم٦م وأفمٜمّٝم٤م

 رؾمقل إمم يمٜمدة ُمـ ورضمٌؾ  طمرضُمقت ُمـ رضمٌؾ  ءضم٤م : ىم٤مل أسمٞمف قمـ

 . ٕيب يم٤مٟم٧م أرض قمغم همٚمبٜمل هذا إنّ :  احلرضُمّل  وم٘م٤مل .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ذم اعمّدقمل ٕنّ  5 اًمٙمٜمدّي  يٖم٤مير احلرضُمّل  ٕنّ  5 اًمّتٕمّدد ضمّقزُت  وإّٟمام

 طمدي٨م ذم ّدقملاعمُ و،  ضمزُم٤مً  اًمٙمٜمدّي  وهق إؿمٕم٨م هق اًمب٤مب طمدي٨م

 .وم٤مومؽمىم٤م احلرضُمّل  هق وائؾ

 وم٢منّ ،  اًم٘مبٞمٚم٦م إمم ٓ اًمبٚمد إمم ٟمس٥م:  احلرضُمّل  يٙمقن أن قزوجي

 ومٚمٕمؾ،  اًم٘مبٞمٚم٦م إمم اًمٜمّسب٦م اؿمتٝمرت صمؿّ  اًمبٚمد إمم يم٤مٟم٧م اًم٘مبٞمٚم٦م ٟمسب٦م أصؾ

 واًمٙمٜمدّي ،  إًمٞمٝم٤م ومٜمس٥م طمرضُمقت يسٙمـ يم٤من اًم٘مّّم٦م هذه ذم اًمٙمٜمدّي 

  .ٟمسبتف قمغم وم٤مؾمتٛمرّ  يسٙمٜمٝم٤م ملَ 

 ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ِمٙمٚمفواؾمت،  اًمّّمح٤مسم٦م ذم ٗمِمٞمشاجل ذيمروا وىمد
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 أّٟمف حيتؿؾ:  ىم٤مل صمؿّ  " هيقدّي  إّٟمف " ىمريب٤مً  اعمذيمقرة اًمّٓمريؼ ذم ًم٘مقًمف

  .أؾمٚمؿ

 يم٤من ُم٤م سم٤مقمتب٤مر سمذًمؽ إؿمٕم٨م وصٗمف إّٟمام:  ي٘م٤مل أن ومت٤مُمف:  ىمٚم٧م

 .أّوًٓ  قمٚمٞمف

 آظمر ذم إؿمٕم٨م قمـ يمردوس رواي٦م ذم وىمع أّٟمف إؾمالُمف وي١مّيد

 اًمٞمٛملم ومؽمك،  أرضف هل:  ىم٤مل ذيمقراعم اًمققمٞمد ؾمٛمع ٤معمَّ  أّٟمف،  اًم٘مّّم٦م

  .سم٢مؾمالُمف إؿمٕم٤مر ومٗمٞمف،  شمقّرقم٤مً 

 أُمقال يستحّٚمقن ّّٕنؿ،  سمذًمؽ سم٤ممَم  ُم٤م هيقدّي٤مً  يم٤من ًمق أّٟمف وي١مّيده

 ًمٞمس } قمٜمٝمؿ طمٙم٤مي٦م شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اإلؿم٤مرة وىمٕم٧م ذًمؽ وإمم،  اعمسٚمٛملم

 .طمرٌج :  أي { ؾمبٞمٌؾ  إُّمّٞملم ذم قمٚمٞمٜم٤م

 .ىمريب٤مً  أشمٞم٦م اًمِّمٕمبّل  رواي٦م أيْم٤مً  ُمسٚمامً  يمقٟمف وي١مّيد

 وم٠مشمٞم٧م "ذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م  ( ملسو هيلع هللا ىلصؾاختصؿـا إػ رشقل اهلل  ):  ؿقفف

 أيب رواي٦م وذم،  " ظم٤مصٛمتف " اًمّثقرّي  رواي٦م ذمو " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  "  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم وم٘مّدُمتف،  ومجحدين " ُمٕم٤موي٦م

يب ذم رواي٦م أ ( صاهداك أو يؿقـف : ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشقل اهلل  ):  ؿقفف

 أًمؽ:  وم٘م٤مل " ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ذمو،  " يٛمٞمٜمف أو سمّٞمٜمتؽ:  وم٘م٤مل "قمقاٟم٦م 

 " محزة أيب رواي٦م وذم،  " اطمٚمػ:  ًمٚمٞمٝمقدّي  وم٘م٤مل . ٓ:  وم٘مٚم٧م ؟ سمّٞمٜم٦مٌ 

 رواي٦م وذم،  " ومٞمٛمٞمٜمف:  ىم٤مل . ؿمٝمقد زم ُم٤م:  ىمٚم٧م . ؿمٝمقدك:  زم وم٘م٤مل

 ." سمّٞمٜم٦مٌ  قمٚمٞمف أًمؽ " ُمسٚمؿ قمٜمد ويمٞمع

 ًمؽ اعمثب٧م شم٘مديره . حمذوف ُمبتدأ ظمؼم أّٟمف قمغم " ؿم٤مهداك " وارشمٗمع
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 أو ؿم٤مهديؽ ؿمٝم٤مدة ًمؽ يثب٧م ُم٤م واعمٕمٜمك،  ًمؽ يثب٧م ُم٤م أو احلّج٦م أو

 ُم٘م٤مُمف إًمٞمف اعمْم٤مف وأىمٞمؿ اعمْم٤مف ومحذف .ؿم٤مهديؽ إىم٤مُم٦م ًمؽ

  .سمف ًمٚمٕمٚمؿ اخلؼم وطمذف،  وم٤مرشمٗمع إقمراسمف وم٠مقمرب

 ؿم٤مهداك فشمّدقمٞم ُم٤م ًمؽ اعمثب٧م:  ؾمٞمبقيف ىمقل اًمّت٘مدير هذا ذم وإصؾ

 .إًمخ .. ؿم٤مهديؽ ؿمٝم٤مدة هق ًمؽ اعمثب٧م وشم٠مويٚمف، 

:  أي . ومٞمٝمام سم٤مًمٜمّّم٥م "أو يٛمٞمٜمف  ؿمٝمقدك " سمٚمٗمظ ذم رواي٦م أيب محزةو

  .فيٛمٞمٜم اـمٚم٥م أو ؿمٝمقدك أطمرض

  ي٘مّٞمده وملَ  . قمٚمٞمف اعمّدقمك ضم٤مٟم٥م ذم اًمٞمٛملم أـمٚمؼ أّٟمفوومٞمف 
ٍ
 دون سمٌمء

  .رء

 قمغم اًمٞمٛملم ختّمٞمّمٝمؿ ذم غافؽقؾقّ  قمغم اًمّردّ إمم  ( )وأؿم٤مر اًمبخ٤مري 

 .احلدود دون إُمقال ذم قمٚمٞمف اعمّدقمك

 إُمقال ذم ذًمؽ سمٕمٛمقم اًم٘مقل إمم واجلؿفقر افّشاؾعلّ  وذهب

 .وٟمحقه واًمٜمّٙم٤مح واحلدود

 جي٥م ٓ:  وم٘م٤مل،  واًمٗمدي٦م واًمٕمت٤مق واًمّٓمالق اًمٜمّٙم٤مح مافؽ واشتثـك

  .واطمداً  اً ؿم٤مهد وًمق اًمبّٞمٜم٦م اعمّدقمل ي٘مٞمؿ طمّتك اًمٞمٛملم ُمٜمٝم٤م رء ذم

 .طمجرٍ  سمـ وائؾ اًم٘مّّم٦م هذه ٟمحق روى " يٛمٞمٜمف أو ؿم٤مهداك "وىمقًمف 

َّٓ  ًمؽ ًمٞمس " ومٞمٝم٤م وزاد   .اًمّسٜمـ وأصح٤مب ُمسٚمؿ أظمرضمف " ذًمؽ إ

 .واًمِّم٤مهد سم٤مًمٞمٛملم اًم٘مْم٤مء ردّ  قمغم احلٍم هبذا واؾمتدل

__________________ 
وىم٤مل اًمٜمبل  ، رم إُمقال واحلدود سم٤مب اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف : ) ًم٘مقًمف ذم صحٞمحف  (6)

 (.ؿم٤مهداك أو يٛمٞمٜمف:   ملسو هيلع هللا ىلص
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 ؾمقاء.  سمّٞمٜمتؽ:  أي " ؿم٤مهداك " ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اعمراد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 وإّٟمام،  اًمّٓم٤مًم٥م ويٛملم رضمالً  أو،  واُمرأشملم الً رضم أو،  رضمٚملم يم٤مٟم٧م

 ُم٤م أو ؿم٤مهداك وم٤معمٕمٜمك،  إهمٚم٥م إيمثر ّٕٟمف سم٤مًمّذيمر اًمِّم٤مهديـ ظمّص 

 .ُم٘م٤مُمٝمام ي٘مقم

 ردّ  ًمٚمزم - ذيمريُ  ملَ  ًمٙمقٟمف - واًمٞمٛملم اًمِّم٤مهد ردّ  ذًمؽ ُمـ ًمزم وًمق

 ًمٞمفإ واعمٚمجئ،  اعمذيمقر اًمّت٠مويؾ ومقضح يذيمر ملَ  ًمٙمقٟمف واعمرأشملم اًمِّم٤مهد

 ًمٗمظ فم٤مهر أنّ  قمغم ومدلَّ ،  واًمٞمٛملم اًمِّم٤مهد سم٤مقمتب٤مر اخلؼم صمبقت

 .ُم٘م٤مُمف ي٘مقم ُم٤م أو هق اعمراد سمؾ،  ُمراد همػم اًمِّم٤مهديـ

َّٓ  اًمقاطمد اًمِّم٤مهد ُمع سم٤مًمٞمٛملم ٘م٣ميُ  ٓ:  وؿقؾ  اًمِّم٤مهديـ وم٘مد قمٜمد إ

,  فؾّشاؾعّقة وجف وهق،  واعمرأشملم اًمِّم٤مهد ُمـ ُم٘م٤مُمٝمام ىم٤مم ُم٤م أو

 .ابؾةاحلـ صَححفو

 قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه ُم٤م وي١مّيده

 ضم٤مء وم٢من . سمِم٤مهديـ احلّؼ  ذم ورؾمقًمف اهلل ىم٣م : ُمرومققم٤مً  ضمّده

 .ؿم٤مهده ُمع طمٚمػ واطمد سمِم٤مهدٍ  ضم٤مء وإن . طمّ٘مف أظمذ سمِم٤مهديـ

 وأظمب٤مر،  ٟمسخ اًم٘مرآن قمغم اًمّزي٤مدة سم٠منّ :  احلـػّقة بعض وأضم٤مب

َّٓ  إطم٤مدي٨م ُمـ اًمّزي٤مدة شم٘مبؾ وٓ،  اشمراعمتق شمٜمسخ ٓ أطم٤مد  يم٤من إذا إ

  .ُمِمٝمقراً  هب٤م اخلؼم

 .هٜم٤م رومع وٓ احلٙمؿ رومع اًمٜمّسخ سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 وهذا،  واطمد حمّؾ  قمغم يتقاردا أن سمدّ  ٓ واعمٜمسقخ وم٤مًمٜم٤ّمؾمخ.  وأيْم٤مً 

 اًمّزي٤مدة شمسٛمٞم٦م أنّ  ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م،  اًمٜمّّص  قمغم اًمّزي٤مدة ذم ُمتحّ٘مؼ همػم
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 ًمٙمـ،  سم٤مًمّسٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ٟمسخ ُمٜمف يٚمزم ومال اصٓمالح ٟمسخ٤مً  يم٤مًمّتخّمٞمص

 شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام قمٚمٞمف اًمّزي٤مدة ويمذًمؽ،  ضم٤مئز سم٤مًمّسٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ختّمٞمص

  .{ ذًمٙمؿ وراء ُم٤م ًمٙمؿ وأطمؾ }: 

 .أظمٞمٝم٤م سمٜم٧م ُمع اًمٕمّٛم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ قمغم وأمجعقا

 قاًمّس٤مر رضمؾ ىمٓمع ويمذًمؽ .( ) اًمّث٤مسمت٦م اًمّسٜم٦ّم ذًمؽ ذم اإلَج٤مع وؾمٜمد

  .يمثػمة ذًمؽ وأُمثٚم٦م،  اًمّث٤مٟمٞم٦م اعمّرة ذم

 اًم٘مرآن قمغم زي٤مدة ًمٙمقٟمف واًمٞمٛملم سم٤مًمِّم٤مهد احلٙمؿ ردّ  ـُمَ  أظمذَ  وىمد

 اًم٘مرآن ذم ُم٤م قمغم زائدة يمّٚمٝم٤م ، يمثػمة أطمٙم٤مم ذم يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م

 واعمْمٛمْم٦م اًم٘ملء وُمـ اًم٘مٝم٘مٝم٦م ُمـ واًمقضقء سم٤مًمٜمّبٞمذ يم٤مًمقضقء

 ىمٓمع وشمرك،  اعمسبّٞم٦م تؼماءواؾم،  اًمقضقء دون اًمٖمسؾ ذم وآؾمتٜمِم٤مق

،  اًمقٓدة ذم اًمقاطمدة اعمرأة وؿمٝم٤مدة،  اًمٗمس٤مد إًمٞمف ّسعيُ  ُم٤م رسق ُمـ

َّٓ  ىمقد وٓ َّٓ  َجٕم٦م وٓ،  سم٤مًمّسٞمػ إ  إيدي شم٘مٓمع وٓ،  ضم٤مُمع ُمٍم ذم إ

،  اًمّسٛمؽ ُمـ اًمّٓم٤مذم ي١ميمؾ وٓ،  اعمسٚمؿ اًمٙم٤مومر يرث وٓ،  اًمٖمزو ذم

 اًمقاًمد ي٘متؾ وٓ،  اًمّٓمػم ُمـ ٚم٥موخم اًمّسب٤مع ُمـ ٟم٤مٍب  ذي يمّؾ  وحيرم

 اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم .اًم٘متٞمؾ ُمـ اًم٘م٤مشمؾ يرث وٓ،  سم٤مًمقًمد

 .اًمٙمت٤مب قمٛمقم قمغم اًمّزي٤مدة شمتْمّٛمـ

 .ًمِمٝمرهت٤م هب٤م اًمٕمٛمؾ ُمقضم٥م ؿمٝمػمة أطم٤مدي٨م سم٠مّّن٤م:  وأضم٤مسمقا

 يمثػمة ـمرق ُمـ ضم٤مء واًمٞمٛملم سم٤مًمِّم٤مهد اًم٘مْم٤مء وطمدي٨م:  هلؿ ومٞم٘م٤مل

 .ُمتٕمّددة صحٞمح٦م ـمرق ُمـ صمب٧م سمؾ،  ُمِمٝمقرة

__________________ 
 (  034) رىمؿ  شم٘مدم ذم اًمٜمٙم٤مح ُمـ طمدي٨م أيب هريرة   (6)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمسٚمؿ أظمرضمف ُم٤م:  ؾؿـفا

  .وؿم٤مهد سمٞمٛملمٍ  ىم٣م

 .صّحتف ذم يرشم٤مب ٓ صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  إّٟمف:  اًمٞمٛملم ذم وىم٤مل

  .إؾمٜم٤مده وٓ صّحتف ذم ٕطمدٍ  ُمٓمٕمـ ٓ:  اًمؼمّ  قمبد اسمـ وىم٤مل

 قمـ اي٦مرو ًمف شمٕمرف ٓ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس إنّ :  اًمّٓمح٤موّي  ىمقل وأُّم٤م

 صم٘مت٤من شم٤مسمٕمّٞم٤من ّّٕنام،  احلدي٨م صّح٦م ذم ي٘مدح ٓ .ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو

 شمردّ  ٓ هذا وسمٛمثؾ،  قمٛمرو ُمـ أىمدم ُمـ ىمٞمس ؾمٛمع وىمد ، ُمّٙمّٞم٤من

 . اًمّّمحٞمح٦م إظمب٤مر

 .اًمِّم٤مهد ُمع سم٤مًمٞمٛملم ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، هريرة أيب طمدي٨م:  ومـفا

 ؾمٝمٞمؾ أنّ  يرّضه وٓ،  صم٘م٤مت ُمدٟمّٞمقن ورضم٤مًمف اًمّسٜمـ أصح٤مب قمٜمد وهق

 يرويف ذًمؽ سمٕمد يم٤من ّٕٟمف،  رسمٞمٕم٦م سمف طمّدث أن سمٕمد ٟمسٞمف ص٤مًمح أيب سمـ

 داود أيب ؾمٜمـ ذم ُمِمٝمقرة سمذًمؽ وىمّّمتف،  أسمٞمف قمـ ٟمٗمسف قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ

  .وهمػمه٤م

 اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف . هريرة أيب طمدي٨م ُمثؾ ضم٤مسمر طمدي٨م:  ومـفا

حفو،  ُم٤مضمف واسمـ  . قمقاٟم٦م وأسمق ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ

 احلس٤من ومٞمٝم٤م اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ قمنميـ ُمـ ٟمحق قمـ ٤مباًمب وذم

 ٕنّ ،  ُمردودة ٟمسخف ودقمقى،  اًمِّمٝمرة شمثب٧م ذًمؽ وسمدون،  واًمّْمٕم٤مف

  .سم٤مٓطمتامل يثب٧م ٓ اًمٜمّسخ

 اعمّدقمل قمغم شمتقضّمف اًمٞمٛملم سم٠منّ  ." اعمقـّم٠م " ذم مافؽ اطمتج٤مج وأُّم٤م

 سمٖمػم احلّؼ  صمب٧م طمٚمػ وم٢مذا طمٚمػ سمٖمػم اًمٞمٛملم وردّ ،  اًمٜمّٙمقل قمٜمد
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 . ُمتٕمّ٘م٥ٌم  ومٝمق،  أومم آظمر ؿم٤مهد وُمٕمف اعمّدقمل طمٚمػ ومٞمٙمقن الفظم

  .اًمٞمٛملم سمردّ  ي٘مقًمقن ٓ ّّٕنؿ،  احلٜمٗمّٞم٦م قمغم يردّ  وٓ

 ّٕٟمف،  اًم٘مرآن فم٤مهر خي٤مًمػ ٓ ويٛملم سمِم٤مهدٍ  اًم٘مْم٤مء:  افّشاؾعلّ  وؿال

 ي٘مقل ٓ ًمذًمؽ واعمخ٤مًمػ:  يٕمٜمل،  قمٚمٞمف ٟمّص  مم٤ّم أىمّؾ  جيقز أن يٛمٜمع ملَ 

  .أقمٚمؿ واهلل .اًمٕمدد ُمٗمٝمقم قمـ الً ومْم سم٤معمٗمٝمقم

 سم٤مًمِّم٤مهد احلٙمؿ ردّ  ذم هلؿ وضمدت ُم٤م أفمرف:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 :  رانأم واًمٞمٛملم

 أنّ  واعمراد،  اًمّٓم٤مًم٥م ؿم٤مهد ُمع اعمٜمٙمر سمٞمٛملم ىم٣م اعمراد أنّ  : أحدمها

 اعمّدقمك قمغم اًمٞمٛملم ومٞمج٥م احلّؼ  صمبقت ذم يٙمٗمل ٓ اًمقاطمد اًمِّم٤مهد

  .واًمٞمٛملم سم٤مًمِّم٤مهد ىم٣م : ٘مقًمفسم اعمراد ومٝمذا،  قمٚمٞمف

 شمٙمقن أن شم٘متض اعمٕمّٞم٦م ٕنّ ،  سم٤مًمّٚمٖم٦م ضمٝمؾ سم٠مّٟمف:  اًمٕمريبّ  اسمـ وشمٕمّ٘مبف

 . اعمتْم٤مّديـ ذم ٓ واطمدة ضمٝم٦م ذم ؿمٞمئلم ُمـ

 آظمر ُمـ اؿمؽمى رضمالً  أنّ  وهل ، خمّمقص٦م صقرة قمغم محٚمف:  ثاكقفام

 وم٘م٤مل ، اطمداً و ؿم٤مهداً  وأىم٤مم ، قمٞمب٤مً  سمف أنّ  اعمِمؽمي وم٤مّدقمك ُمثالً  قمبداً 

 ويردّ  سم٤مًمؼماءة اؿمؽمى ُم٤م أّٟمف اعمِمؽمي ومٞمحٚمػ ، سم٤مًمؼماءة سمٕمتف:  اًمب٤مئع

 .اًمٕمبد

 .قمٚمٞمٝم٤م اخلؼم حيٛمؾ وٓ ٟم٤مدرة صقرة وّّٕن٤م،  شم٘مّدم ُم٤م سمٜمحق:  وشمٕمّ٘مبف

 هذا يبٓمؾ ُم٤م ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم وذم:  ىمٚم٧م

  أقمٚمؿ واهلل .اًمّت٠مويؾ

:  ىمٚم٧م " ذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م ( , وٓ يبايل إذًا حيؾػ :ؿؾت  ):  ؿقفف
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 ىمقًمف سمٕمد ُم٤م محزة أيب رواي٦م ذم ي٘مع ملَ ،  " اهلل ي٤م رؾمقَل  قمٚمٞمٝم٤م حيٚمػ إذاً 

 آؾمت٘مب٤مل ُمـ ذائٓمف ًمقضمقد ٥مسم٤مًمٜمّّم " حيٚمػ نذأ " سمٚمٗمظ " حيٚمػ"

 .وهمػمه

  .هذا ُمثؾ ذم اًمّرومع ضمقاز ظمروف اسمـ وطمٙمك

 ذم ووىمع،  " سمامزم ويذه٥م حيٚمػ إذاً  " ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ذم وزاد

 ومٚمؽ:  ىم٤مل،  ٓ:  ىم٤مل ، سمّٞمٜم٦مٌ  أًمؽ ىمقًمف سمٕمد اًمّزي٤مدة ُمـ وائؾ طمدي٨م

 ُمـ يتقّرع وًمٞمس،  قمٚمٞمف طمٚمػ ُم٤م يب٤مزم ًمٞمس وم٤مضمرٌ  إّٟمف : ىم٤مل،  يٛمٞمٜمف

 
ٍ
َّٓ  ُمٜمف ًمؽ ًمٞمس:  ىم٤مل،  رء  . ذًمؽ إ

 أن ؿم٠مٟم٤مً  أقمٔمؿ أريض : ىم٤مل إؿمٕم٨م قمـ اًمِّمٕمبّل  رواي٦م ذم ووىمع

 .ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ هب٤م يدرأ اعمسٚمؿ يٛملم إنّ :  وم٘م٤مل،  ٤مقمٚمٞمٝم حيٚمػ

 اسمـ طمدي٨م ُمثؾ ومذيمر ( حؾػ مـ:   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼال) :  ؿقفف

 ذم وىمٕم٧م اًمّزي٤مدة وهذه ." وم٤مضمرٌ  ومٞمٝم٤م وهق " وزاد .ؾمقاء ُمسٕمقدٍ 

 .وهمػمه محزة أيب قمٜمد ُمسٕمقدٍ  اسمـ طمدي٨م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  حلدي٨م:  أي " ًمف شمّمدي٘م٤مً  ذًمؽ اهلل وم٠مٟمزل " محزة أسمق وزاد

 إؿمٕم٨م رواي٦م ُمـ " طمٚمػ ُمـ " طمدي٨م ُمٜمّمقر رواي٦م ذم ي٘مع وملَ  ،

  .أي٦م وؾم٤مق " اهلل وم٠مٟمزل " ىمقًمف قمغم اىمتٍم سمؾ

 " ًمٚمٞمٛملم اًمٙمٜمدّي  ومتٝمّٞم٠م " إؿمٕم٨م قمـ يمردوس رواي٦م ذم ووىمع

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل،  أدسمر ومٚماّم ،  ًمٞمحٚمػ وم٤مٟمٓمٚمؼ : وائؾٍ  طمدي٨م وذم

  .احلدي٨م

 هق إنْ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٘م٤مل ، إؿمٕم٨م قمـ ًمِّمٕمبّل ا رواي٦م ذم ووىمع
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:  وم٘م٤مل،  اًم٘مّّم٦م وم٠مظمؼمه إؿمٕم٨م ومذه٥م . اًمٜم٤ّمر اهلل أدظمٚمف يم٤مذسم٤مً  طمٚمػ

 .سمٞمٜمٝمام وم٠مصٚمح:  ىم٤مل،  وسمٞمٜمف سمٞمٜمل حأصٚمِ 

ي٤م  شمريمٝم٤م عمـ ُم٤م:  اًم٘مٞمس أُمرؤ ًمف وم٘م٤مل ، قمٛمػمة سمـ قمدّي  طمدي٨م وذم

  .يمٚمٝم٤م ًمف شمريمتٝم٤م دىم أيّن  أؿمٝمد:  ىم٤مل . اجلٜم٦ّم:  ىم٤مل ؟ اهلل رؾمقَل 

 . اًم٘مّّم٦م شمٕمّدد ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م ي١مّيد وهذا

 وطمّدد صػوُ  إذا يره ملَ  ومٞمام اًمّدقمقى احل٤ميمؿ ؾمامع احلدي٨م وذم

 .حتديدٍ  وٓ سمقصٍػ  شمٍميٌح  احلدي٨م ذم ي٘مع ملَ  ًمٙمـ،  اعمتداقمٞم٤من وقمرومف

 ، ًمذاشمف سمالزمٍ  ًمٞمس واًمّتحديد اًمقصػ أنّ  قمغم اًم٘مرـمبّل  سمف وم٤مؾمتدلَّ 

 . سمف يٜمْمبط متٞمٞمزاً  سمف اعمّدقمك متٞمٞمز اًمّدقمقى صّح٦م ذم ليٙمٗم سمؾ

 ٓ أن احلدي٨م ذم واًمقصػ اًمّتحديد ذيمر شمرك ُمـ يٚمزم وٓ:  ىمٚم٧م

 سمؾ ي٘مع ملَ  سم٠مّٟمف قمٜمف اًمّراوي سمسٙمقت يستدّل  وٓ،  وىمع ذًمؽ يٙمقن

 ذم ذيمر أّٟمف قمغم محؾ صمب٧م وم٢مذا . سمدًمٞمٚمف ذـم٤مً  ذًمؽ ضمٕمؾ ُمـ يٓم٤مًم٥م

  .ّراوياًم يٜم٘مٚمف وملَ ،  احلدي٨م

 سمذًمؽ شمرضمؿ وىمد ؟ سمّٞمٜم٦م ًمف هؾ اعمّدقمل يس٠مل احل٤ميمؿ أنّ  وومٞمف

 ." يمّٚمٝم٤م إُمقال ذم اعمّدقمل قمغم اًمبّٞمٜم٦م وأنّ  " اًمِّمٝم٤مدات ذماًمبخ٤مري 

 أراد صمؿّ ،  همريٛمف سمٞمٛملم ريض ُمـ إنّ :  ىمقًمف ذم دافٍؽ  سمف واؾمتدل

َّٓ ،  شمسٛمع ٓ أّّن٤م طمٚمٗمف سمٕمد اًمبّٞمٜم٦م إىم٤مُم٦م  شمرك ذم ًمف فيتقضّم  سمٕمذرٍ  أشمك إن إ

 .اؾمتحالومف ىمبؾ إىم٤مُمتٝم٤م

 ومٚمق .اًمِّمٞمئلم أطمد شم٘متض " أو " أنّ  ووضمٝمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 واحلدي٨م،  ُمٕم٤مً  إُمران ًمف ًمٙم٤من آؾمتحالف سمٕمد اًمبّٞمٜم٦م إىم٤مُم٦م ضم٤مز
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َّٓ  ًمف ًمٞمس أّٟمف ي٘متض   .أطمدمه٤م إ

 أظمرى ـمريٍؼ  ٟمٗمل اًمٙمالم هذا ُمـ اعم٘مّمقد سم٠منّ  جي٤مب وىمد:  ىم٤مل

  .واًمٞمٛملم اًمبّٞمٜم٦م ذم احلّج٦م طمٍم إمم اعمٕمٜمك ومٞمٕمقد احلّؼ  إلصمب٤مت

 هذا يْمٕمػ وومٝمٛمف،  اًمٙمالم ُم٘م٤مصد اقمتب٤مر إمم اًمٜمّٔمر أنّ  إمم أؿم٤مر صمؿّ 

 .اجلقاب

 ذم واًمٞمٛملم سم٤مًمِّم٤مهد اًمٕمٛمؾ شمرك ذم سمف احلـػّقة يستدّل  وىمد:  ىم٤مل

 . إُمقال

 أّّن٤م واًمٞمٛملم سم٤مًمِّم٤مهد اًمٕمٛمؾ دًمٞمؾ صمبقت سمٕمد قمٜمف واجلقاب:  ىمٚم٧م

 يستٗم٤مد وإّٟمام،  سم٤معمٜمٓمقق ذًمؽ ًمثبقت إًمٞمٝم٤م اعمّمػم جي٥م صحٞمح٦مٌ  زي٤مدة

  .سم٤معمٗمٝمقم اًمب٤مب طمدي٨م ُمـ ٟمٗمٞمف

 ًمف ًمٞمس٧م ُمـ قمغم يمّٚمٝم٤م ياًمّدقم٤مو ذم اًمٞمٛملم شمقضمٞمف قمغم سمف واؾمتدل

  .سمّٞمٜم٦مٌ 

 إُمر ٟمٗمس ذم ًمف اعمحٙمقم يم٤من وإن،  اًمّٔم٤مهر قمغم إطمٙم٤مم سمٜم٤مء وومٞمف

 . ُمبٓمالً 

 يٙمـ ملَ  ُم٤م ًمإلٟمس٤من يبٞمح ٓ احل٤ميمؿ طمٙمؿ أنّ ،  جؿفقرفؾ دًمٞمٌؾ  وومٞمف

  .اًمٜمّقوّي  أـمٚم٘مف يمذا .حـقػة ٕيب خالؾاً  ًمف طمالًٓ 

 طمراُم٤مً  حيّؾ  ٓ احلٙمؿ أنّ  قمغم اإلمجاع ٟم٘مؾ اًمؼمّ  قمبد اسمـ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

  .إُمقال ذم اًمب٤مـمـ ذم

 احلٙمؿ سمٔم٤مهر قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد ُمـ ٟمٙم٤مٍح  قمّمٛم٦م طمؾ ذم واختؾػقا:  ؿال

 وؿال،  يم٤مُٕمقال اًمٗمروج:  اجلؿفقر ؾؼال . سمخالومف اًمب٤مـمـ ذم وهل



 النذوراأَليمان و كتاب     

77 

 إُمقال ذم هق إّٟمام ذًمؽ إنّ :  ادافؽّقة وبعض يقشػ وأبق حـقػة أبق

 . اٟمتٝمك .اًمٚمٕم٤من ذًمؽ ذم وطمّجتٝمؿ،  اًمٗمروج دون

 واهلل،  إُمقال ذم اعمس٤مئؾ سمٕمض ذم احلـػّقة بعض ذًمؽ ـمرد وىمد

 .أقمٚمؿ

 ٓ اًمّٔم٤مهر ذم احل٤ميمؿ طمٙمؿ أنّ  ذم طمّج٦م احلدي٨م هذا:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل 

 اىمتٓمع ُمـ قم٘مقسم٦م أُّمتف طمّذر ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف،  اعمحٔمقر يبٞمح وٓ احلرام حيّؾ 

 ضم٤مء وقمٞمد أؿمدّ  ُمـ اعمذيمقرة وأي٦م،  وم٤مضمرة سمٞمٛملمٍ  ؿمٞمئ٤مً  أظمٞمف طمّؼ  ُمـ

 رء إمم وشمقّصؾ أظمٞمف قمغم حتّٞمؾ ُمـ أنّ  ذًمؽ ُمـ ومٞم١مظمذ،  اًم٘مرآن ذم

 .ومٞمف اإلصمؿ ًمِمّدة ًمف ّؾ حي ٓ وم٢مّٟمف سم٤مًمب٤مـمؾ طمّ٘مف ُمـ

 ظـد وهق،  ُمسٚمؿٍ  طمّؼ  ًمٞم٠مظمذ سم٤مـمالً  طمٚمػ ُمـ قمغم اًمّتِمديد وومٞمف

 .صحٞمح٦مٍ  شمقسم٦مٍ  همػم قمغم ُم٤مت ُمـ قمغم حمٛمقٌل  اجلؿقع

 .ُمراراً  ىمّررٟم٤مه يمام يٕمّذسمف أن اهلل ؿم٤مء ُمـ قمغم حمٛمقٌل  افّسـّة أهؾ وظـد

 ذر   أيب طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم وآظمره٤م
( ). 

__________________ 
رؾمقل  أن، قمـ أيب ذر ( 43)وُمسٚمؿ ، وُمقاضع أظمرى ( 6633) أظمرضمف اًمبخ٤مري (6)

ل ٓ أٟمف ُمـ ُم٤مت ُمـ أُمت، سمنمين : أو ىم٤مل ، أشم٤مين آت ُمـ ريب ، وم٠مظمؼمين : ل ىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .وإن زٟمك وإن رسق: وإن زٟمك وإن رسق ؟ ىم٤مل : ىمٚم٧م  .دظمؾ اجلٜم٦م  ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً 

وىم٤مل اًمٜمقوي سمٕمد أن ذيمر اعمتقن ذم ذًمؽ وآظمتالف ذم :  "اًمٗمتح  "ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

٦م سم٠مَجٕمٝمؿ أنَّ أهؾ اًمذٟمقب ذم اعمِمٞمئ٦م ، وأن ُمـ ُم٤مت ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم: هذا احلٙمؿ 

ُمقىمٜم٤ًم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يدظمؾ اجلٜم٦م ، وم٢من يم٤من دّيٜم٤ًم أو ؾمٚمٞماًم ُمـ اعمٕم٤ميص دظمؾ اجلٜم٦م سمرمح٦م اهلل 

أو سمٕمْمٝم٤م وارشمٙم٤مب ، خّٚمٓملم سمتْمٞمٞمع إواُمر اعمُ وطمرم قمغم اًمٜم٤مر ، وإْن يم٤من ُمـ 

ٓمر اعمِمٞمئ٦م ، وهق سمّمدد أن يٛمض وُم٤مت قمـ همػم شمقسم٦م ومٝمق ذم ظم، اًمٜمقاهل أو سمٕمْمٝم٤م 

قمٚمٞمف اًمققمٞمد إٓ أْن يِم٤مء اهلل أْن يٕمٗمق قمٜمف ، وم٢مْن ؿم٤مء أْن يٕمذسمف ومٛمّمػمه إمم اجلٜم٦م 

  .سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ، اٟمتٝمك
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 قمدم قمـ يمٜم٤مي٦مٌ  هق:  ٙمِّم٤مفاًم ذم ىم٤مل { إًمْٞمف اهلل ريٜمْٔم وٓ } وىمْقًمف

 رادواعم،  جيّقزه ٓ ُمـ دقمٜم جم٤مزٌ  اًمٜمّٔمر فقمٚمٞم جيّقز ُمـ دقمٜم فإًمٞم س٤مناإلطم

 .فإًمٞم اًمنّمّ  إيّم٤مل ٖمْم٥موسم٤مًم فقمٚمٞم اًمّثٜم٤مء كشمر يمٞم٦ماًمّتز كسمؽم

 ص٤مطم٥م أنّ  قمغم دًٓم٦م ومٞمف أنّ :  أصحابـا بعض ذـر:  اعم٤مزرّي  وىم٤مل

 5 إؿمٞم٤مء هذه ذم احلٙمؿ صقرة قمغم اًمّتٜمبٞمف وومٞمف . ومٞمف كسم٤معمّدقم أومم اًمٞمد

َّٓ  ًمؽ ًمٞمس:  وم٘م٤مل سم٤مًمّٓم٤مًم٥م سمدأ ّٕٟمف  هب٤م حيٙمؿ وملَ ،  أظمر يٛملم إ

 اعمّدقمل دقمقى شمٍمف اًمٞمٛملم ضمٕمؾ إّٟمام سمؾ،  طمٚمػ إذا قمٚمٞمف ًمٚمٛمّدقمك

 ًمف حيٙمؿ ٓ أن قمٚمٞمف اعمّدقمك طمٚمػ إذا ًمٚمح٤ميمؿ يٜمبٖمل وًمذًمؽ،  همػم ٓ

 .يٛمٞمٜمف طمٙمؿ قمغم ي٘مّره سمؾ سمحٞم٤مزشمف وٓ،  ومٞمف اعمّدقمك سمٛمٚمؽ

 اظمتالط سمٞمٜمٝمام يٙمقن أن اعمتداقمٞملم ذم يِمؽمط ٓ أّٟمف قمغم سمف واؾمتدل

 هٜم٤م قمٚمٞمف اعمّدقمك أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ٕنّ ،  سمف ويٚمٞمؼ سمذًمؽ يّتٝمؿ ممّـ يٙمقٟم٤م أو

 .طم٤مهلام قمـ يس٠مل وملَ ،  اًمّدقمقى ؾمٛمع أن سمٕمد سم٤محلٚمػ

 سمف َُمـ ىم٤مل إًمٞمف ذه٥م ُم٤م سمخالف يحاًمّتٍم ومٞمف ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمـ أهمٜم٤مه ُم٤م طم٤مًمف ُمـ قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يٙمقن أن ٓطمتامل ادافؽّقة ُمـ

 قمـ يتقّرع وٓ يب٤مزم ٓ وم٤مضمرٌ  إّٟمف:  قمٜمف ظمّمٛمف ىم٤مل وىمد،  ومٞمف اًمّس١مال

 .قمٚمٞمف ًمإلٟمٙم٤مر ًمب٤مدر ىم٤مل مم٤ّم سمريئ٤مً  يم٤من وًمق،  ذًمؽ قمٚمٞمف يٜمٙمر وملَ  " رء

__________________ 
وإن زٟمك وإن رسق دظمؾ اجلٜم٦م ، ًمٙمٜمف ىمبؾ  . شم٘مديره . وقمغم هذا ومت٘مٞمٞمد اًمٚمٗمظ إول 

 .ذًمؽ إن ُم٤مت ُمٍمًا قمغم اعمٕمّمٞم٦م ذم ُمِمٞمئ٦م اهلل

ُم٤م ُمـ قمبد يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأنَّ : ير اًمث٤مين ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمسٚمؿ وشم٘مد 

َّٓ حمٛمدًا رؾمقل اهلل  ُمف اهلل قمغم اًمٜم٤مر إ ُمف قمغم ٟم٤مر اخلٚمقد .طمرَّ واهلل  .إٓ أن يِم٤مء اهلل أو طمرَّ

 .اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر .أقمٚمؿ
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 وىمع سمف اعمّدقمك اًمٖمّم٥م أنّ  قمغم يدّل  ٤مُم احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سمؾ

  .قمٜمدهؿ ومٞمف سمٞمٛمٞمٜمف اًمّدقمقى شمسٛمع ذًمؽ وُمثؾ،  اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم

 وأنّ ،  اًمّدقمقى قمٜمف شمس٘مط اًمٗم٤مضمر يٛملم أنّ ،  أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

 ذًمؽ وًمقٓ إىمراره إسمٓم٤مل وٓ،  قمٚمٞمف احلجر يقضم٥م ٓ ديٜمف ذم ومجقره

 ًمٖمػمه اعمّدقمل أصؾ أنّ  أىمرّ  إن قمٚمٞمف اعمّدقمك وأنّ ،  ُمٕمٜمك ًمٚمٞمٛملم يٙمـ ملَ 

 شمسٚمٞمؿ يٕمٜمل ًمذًمؽ إٟمٙم٤مره يٕمٚمؿ ملَ  ُم٤م إًمٞمف ُمّمػمه وضمف ًمبٞم٤من يٙمٚمػ ٓ

 .ىم٤مل ُم٤م ًمف اعمٓمٚمقب

 ّٕٟمف،  يٛملمٍ  همػم ُمـ سمحّ٘مف ًمف ىمض سم٤مًمبّٞمٜم٦م ضم٤مء ُمـ أنّ  وومٞمف:  ىم٤مل

 اًمٞمٛملم يم٤مٟم٧م وًمق،  سمف احلٙمؿ ًمف جي٥م ُم٤م دون اًمبّٞمٜم٦م قمـ يس٠مًمف أن حم٤مٌل 

  .صدىمٝم٤م قمغم ويٛمٞمٜمؽ سمّٞمٜمتؽ ًمف ًم٘م٤مل ًمف احلٙمؿ مت٤مم ُمـ

 ومٞمام صدىمٝم٤م قمغم سمّٞمٜمتف ُمع حيٚمػ ٓ يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمـ ظمرج ُم٤م سم٠مّٟمف طمٚمٗمف قمغم اًمبّٞمٜم٦م سمٕمد يتقىّمػ ٓ ًمف احلٙمؿ أنّ  ؿمٝمدت

 ذم يذيمر ملَ  يم٤من وإن - ومٝمذا،  ىمبْمف يستحّؼ  وأّٟمف ُمثالً  وهبف وٓ ُمٚمٙمف

 قمـ سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء يِمٕمر ُم٤م ومٞمف سمؾ،  يٜمٗمٞمف ُم٤م احلدي٨م ذم ومٚمٞمس - احلدي٨م

 سمف اعمّدقمك ؿوؾمٚمَّ  اقمؽمف اخلّمؿ أنّ  ـمرىمف سمٕمض ذم ٕنّ  5 ذًمؽ ذيمر

 ٓ أّٟمف ذيمر اعمّدقمل أنّ  واًمٖمرض،  يٛمٞمٜمف ـمٚمبف قمـ ذًمؽ وم٠مهمٜمك ًمٚمٛمّدقمل

َّٓ  اًمٞمٛملم شمٙمـ ومٚمؿ ًمف سمّٞمٜم٦م   .وم٘مط قمٚمٞمف اعمّدقمك ضم٤مٟم٥م ذم إ

 اًمبداءة أيْم٤مً  اًمٗمقائد ُمـ ٨ماحلدي هذا وذم:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وىم٤مل

 ـمٚم٥م صمؿّ  ؟ يٜمٙمر أو ي٘مرّ  هؾ.  اعمٓمٚمقب ُمـ صمؿّ  اًمّٓم٤مًم٥م ُمـ سم٤مًمّسامع

 اعمٓمٚمقب قمغم اًمٞمٛملم شمقضمٞمف صمؿّ ،  اعمٓمٚمقب أٟمٙمر إن اًمّٓم٤مًم٥م ُمـ اًمبّٞمٜم٦م
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 يد ذم سمف اعمّدقمك أنّ  اّدقمك إذا اًمّٓم٤مًم٥م وأنّ ،  اًمبّٞمٜم٦م اًمّٓم٤مًم٥م جيد ملَ  إذا

 .قمٚمٞمف اعمٓمٚمقب يد سم٠منّ  اًمبّٞمٜم٦م ىم٤مُم٦مإ قمـ اؾمتٖمٜمك وم٤مقمؽمف اعمٓمٚمقب

 ُمـ اعمتداقمٞملم سملم جيري ُم٤م يمّؾ  أنّ  إمم افعؾامء بعض وذهب:  ىم٤مل

 .احلدي٨م هلذا هدرٌ  وومجقرٍ  سمخٞم٤مٟم٦مٍ  شمس٤مب  

 اًمٗمجقر وإمم اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم اًمٖمّم٥م إمم ٟمسبف إّٟمام ّٕٟمف 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 يمّؾ  طمّؼ  ذم ذًمؽ يّٓمرد ومال اًمٞمٝمقدّي٦م طم٤مل ذم إيامن ذم اًمّتقىّمل وقمدم

  .أطمد

 حيٚمػ أن ُمـ ظمقوم٤مً  حيٚمػ أن أراد إذا اعمٓمٚمقب احل٤ميمؿ ُمققمٔم٦م وومٞمف

 . سم٤معمققمٔم٦م احلّؼ  إمم ومػمضمع سم٤مـمالً 

 اعمتٜم٤مفمريـ أطمد ؾم١مال ذم اًمّٓمّٞم٥م سمـ سمٙمر أسمق اًم٘م٤ميض سمف واؾمتدل

 .ٟمٕمؿ ىم٤مل وم٢من ؟ ذًمؽ قمغم دًمٞمٌؾ  أًمؽ:  ًمف ومٞم٘مقل ُمذهبف قمـ ص٤مطمبف

 اًمّدًٓم٦م ووضمف .؟ ذًمؽ قمغم دًمٞمٚمؽ ُم٤م:  اءً اسمتد ًمف ي٘مقل وٓ،  قمٜمف ؾم٠مًمف

  .سمّٞمٜمتؽ ىمّرب ًمف ي٘مؾ وملَ  ؟ سمّٞمٜم٦مٌ  أًمؽ:  ًمٚمّٓم٤مًم٥م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف

 " ـمرىمف سمٕمض ذم ًم٘مقًمف سمف خيتّص  ُمٙم٤مٟم٤مً  ًمٚمٞمٛملم أنّ  إمم إؿم٤مرةٌ  وومٞمف

 .ُمٜمؼمه قمٜمد احلٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم قمٝمد وىمد " ًمٞمحٚمػ وم٤مٟمٓمٚمؼ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمّبّل  يمٛم٦ماعمح٤م يم٤مٟم٧م:  وم٘م٤مل ( ) اخلّٓم٤ميبّ  اطمت٩ّم  وسمذًمؽ

َّٓ  اٟمٓمالىمف يٙمـ ومٚمؿ ًمٞمحٚمػ اعمٓمٚمقب وم٤مٟمٓمٚمؼ اعمسجد  ّٕٟمف 5 اعمٜمؼم إمم إ

  .ُمٜمف أظمّص  ُمقضعٍ  إمم اٟمٓمالىمف يٙمقن أن سمدّ  ومال اعمسجد ذم يم٤من

 5 ٟمٔمرٌ  وومٞمف ." ًمٞمحٚمػ ىم٤مم ومٚماّم  " ًم٘مقًمف ىم٤مئامً  حيٚمػ احل٤مًمػ أنّ  وومٞمف

__________________ 
 (. 26/  6) شم٘مدُم٧م شمرَجتف . محد سمـ حمٛمد اًمبستل( 6)
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  ." ًمٞمحٚمػ اٟمٓمٚمؼ ":  ىمقًمف ُمـ شم٘مّدم ُم٤م ىم٤مم سم٘مقًمف اعمراد ٕنّ 

 إمم يرضمع أّٟمف ًمٖمػمه ُم٤مٌل  وسمٞمده أؾمٚمؿ ُمـ أنّ  افّشاؾعلّ  سمف واؾمتدل

 .أصمبتف إذا ُم٤مًمٙمف

 يم٤من إذا وأُّم٤م،  ًمٙم٤مومرٍ  اعم٤مل يم٤من إذا سمام اظمتّم٤مصف . ادافؽّقة وظـ

  . سمٞمده ي٘مرّ  وم٢مّٟمف سمٞمده هق اًمذي قمٚمٞمف وأؾمٚمؿ عمسٚمؿٍ 

  .قمٚمٞمٝمؿ طمّج٦م واحلدي٨م

 هذا ذم اعمذيمقرة أي٦م أنّ  ُمٜمف يستٗم٤مد:  ٞم٦ماحل٤مؿم ذم اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 5 ومٞمٝم٤م يمّٗم٤مرة ٓ اًمٖمٛمقس اًمٞمٛملم وأنّ ،  اًمٕمٝمد ٟم٘مض ذم ٟمزًم٧م احلدي٨م

 .ومٞمف يمّٗم٤مرة ٓ اًمٕمٝمد ٟم٘مض ٕنّ 

  .اىمؽمانٍ  دًٓم٦م أّّن٤م وهم٤ميتف،  ىم٤مل يمذا

 ُمـ " ُمسٚمؿٍ  اُمرئٍ  طمّؼ  اىمتٓمع ُمـ " ىمقًمف ذم يدظمؾ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 ويمذا،  سمف يٜمتٗمع مم٤ّم وهمػممه٤م واًمّّسضملم اعمٞمت٦م يمجٚمد ُم٤مل همػم قمغم طمٚمػ

 يدّل  ومال سم٤معمسٚمؿ اًمّت٘مٞمٞمد وأُّم٤م،  سم٤مًم٘مسؿ اًمّزوضم٦م يمٜمّمٞم٥م احل٘مقق ؾم٤مئر

 يٙمقن أن يٚمزم ٓ ًمٙمـ،  أيْم٤مً  طمرام هق سمؾ اًمّذُّمّل  طمّؼ  حتريؿ قمدم قمغم

 اٟمتٝمك .اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٘مقسم٦م هذه ومٞمف

ـٌ  شم٠مويٌؾ  وهق  حتريؿ قمغم ًم٦مٌ دٓ اعمذيمقر احلدي٨م ذم ًمٞمس ًمٙمـ،  طمس

 ٓ واًمّذُّمّل  اعمسٚمؿ أنّ  واحل٤مصؾ . آظمر سمدًمٞمؾٍ  صمب٧م سمؾ اًمّذُّمّل  طمّؼ 

 وذم،  قمٚمٞمٝم٤م واًمققمٞمد اًمٖمٛمقس اًمٞمٛملم ذم ومٞمٝمام إُمر ذم احلٙمؿ يٗمؽمق

 .إًمٞمٝمام سم٤مًمٜمّسب٦م اًمٕم٘مقسم٦م ىمدر يٗمؽمق وإّٟمام،  سم٤مـمالً  طمّ٘مٝمام أظمذ

 ىمٚمٞمؾ سملم ومرق ٓ وأّٟمف،  اعمسٚمٛملم طم٘مقق حتريؿ همٚمظ وومٞمف:  ىم٤مل
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  .ذًمؽ ذم ويمثػمه احلّؼ 

 .اًمٖمٚمظ ُمراشم٥م ذم ٓ اًمّتحريؿ همٚمظ ذم اًمٗمرق قمدم ُمراده ويم٠منّ 

 اًم٘مٚمٞمؾ سملم سم٤مًمٗمرق " اًم٘مقاقمد " ذم اًمّسالم قمبد اسمـ ّسح وىمد

 .وطم٘مػمه٤م اعمٗمسدة يمثػم قمٚمٞمف يؽمشّم٥م ُم٤م سملم ويمذا،  واًمٙمثػم

 طمدي٨م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٖمػم طمّؼ  ذم اًمٙم٤مذب احل٤مًمػ ذم اًمققمٞمد ورد وىمد

.  وومٞمف،  احلدي٨م . إًمٞمٝمؿ يٜمٔمر وٓ ، اهلل يٙمٚمٛمٝمؿ ٓ صمالصم٦مٌ  " ذر   أيب

 .ُمسٚمؿ أظمرضمف "اًمٙم٤مذب سم٤محلٚمػ ؾمٚمٕمتف واعمٜمٗمؼ

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  داود وأيب أمحد قمٜمد ؿم٤مهدٌ  وًمف

  ." يم٤مذسم٤مً  اًمٕمٍم سمٕمد ؾمٚمٕمتف قمغم طمٚمػ ورضمؾ " سمٚمٗمظ
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 الحديث الدابع
أكف بايع رشقل اهلل ,  ّحاك إكصارّي ظـ ثابت بـ افّض  -317

 مـ حؾػ ظذ يؿغٍ  :ؿال ,  ملسو هيلع هللا ىلص, وأّن رشقل اهلل  حتت افشجرة ملسو هيلع هللا ىلص

 , ومـ ؿتؾ كػسف بقءٍ  , ؾفق ـام ؿال , ـاذبًا متعؿداً  بؿؾٍة ؽر اإلشالم

  ., وفقس ظذ رجٍؾ كذٌر ؾقام ٓ يؿؾؽ ظّذب بف يقم افؼقامة

  ( ).وفعـ ادممـ ـؼتؾف: ويف رواية 

َٓ يزده اهلل  لَ ,  , فقتؽّثر هبا ومـ ادظك دظقى ـاذبةً : ويف رواية   إ

  ( ).ؿؾةً 

__________________ 
وُمسٚمؿ ( 2622،  6263،  6233،  3626،  0403،  6642)ضمف اًمبخ٤مري أظمر( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ صم٤مسم٧م ( 663)

صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ صمٕمٚمب٦م إٟمّم٤مرّي ( : 6/632) "اإلص٤مسم٦م"ىم٤مل ذم 

ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمرضقان ، يمام صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ رواي٦م أيب ىمالسم٦م أٟمف طمدصمف  .إؿمٝمكمّ 

إٟمام : وشمٕمّ٘مبف أسمق ٟمٕمٞمؿ وم٘م٤مل ، أن اًمبخ٤مرّي ذيمر أٟمف ؿمٝمد سمدرًا ، اسمـ ُمٜمدة وذيمر ، سمذًمؽ 

 .ذيمر اًمبخ٤مرّي أٟمف ؿمٝمد احلديبٞم٦ّم

 .وذيمر اًمؽّمُمذّي أيْم٤ًم أٟمف ؿمٝمد سمدراً : ىمٚم٧م 

: قمـ اسمـ أيب داود واسمـ اًمّسٙمـ ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ أيب إؾمقد : وىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم 

ودًمٞمٚمف إمم محراء ، يقم اخلٜمدق  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهللَّ  يم٤من صم٤مسم٧م سمـ اًمّْمح٤مك إؿمٝمكم رديَػ 

 .إؾمد ، ويم٤من ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِّمجرة

يٙمٜمك أسم٤م زيد ، ُم٤مت ذم أي٤مم اسمـ : وىم٤مل اًمبٖمقّي ، قمـ أيب ُمقؾمك ه٤مرون سمـ قمبد اهللَّ 

 .23وزاد سمٕمْمٝمؿ ؾمٜم٦م ، ويمذا أّرظمف اًمّٓمؼمّي واسمـ ؾمٕمد وأسمق أمحد احل٤ميمؿ  .اًمزسمػم

 .اٟمتٝمك  .وًمٕمٚمف شمبِع اًمقاىمدّي  .٤63مت ؾمٜم٦م ُم: وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكّم 

  .ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ىمالسم٦م سمف( 663)هذه اًمرواي٦م شمٗمّرد هب٤م ُمسٚمؿ  (6)

هذه هل اًمٚمٖم٦م ( دقمقى يم٤مذسم٦م ) ىمقًمف ( : 6/666) "ذطمف عمسٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  

، ٙمؿ طمٙم٤ممه٤م ص٤مطم٥م اعمح . دقمقى سم٤مـمؾ وسم٤مـمٚم٦م ويم٤مذب ويم٤مذسم٦م: ي٘م٤مل ، اًمٗمّمٞمح٦م 

 .واًمت٠مٟمٞم٨م أومّمح
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اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م : أي  ( حتت افشجرة ملسو هيلع هللا ىلصبايع رشقل اهلل : ) ؿقفف 

 ىم٤مل:  ىم٤مل  اهلل قمبد سمـ ضم٤مسمروذم اًمّمحٞمحلم قمـ ، اًمرضقان حتتٝم٤م 

 أًمٗم٤م ويمٜم٤م ، إرض أهؾ ظمػم أٟمتؿ:  احلديبٞم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م

 ." اًمِمجرة ُمٙم٤من ٕريتٙمؿ اًمٞمقم أسمٍم يمٜم٧م وًمق ، ُم٤مئ٦م وأرسمع

 إذ اعمسٚمٛملم ُمـ يم٤من وم٘مد ، اًمِّمجرة أصح٤مب ومْمؾ ذم سيٌح  هذاو

 .وسمٖمػممه٤م وسم٤معمديٜم٦م سمٛمّٙم٦م َج٤مقم٦مٌ  ذاك

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أمحد وقمٜمد  يم٤من عَم٤َّم : ىم٤مل اخلدرّي  ؾمٕمٞمدٍ  أيب قمـ طمس

 ، ذًمؽ سمٕمد يم٤من ومٚماّم  ، سمٚمٞمؾٍ  اً ٟم٤مر شمقىمدوا ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ىم٤مل،  سم٤محلديبٞم٦م

 وٓ ص٤مقمٙمؿ سمٕمديمؿ ىمقمٌ  يدرك ٓ وم٢مّٟمف ، واصٓمٜمٕمقا أوىمدوا:  ىم٤مل

  .ُمّديمؿ

 ؿمٝمد ُمـ اًمٜم٤ّمرَ  يدظمؾ ٓ : ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م ُمـ ُمسٚمؿٍ  وقمٜمد

 ؾمٛمٕم٧م أّّن٤م،  ُمبنّمٍ  أمّ  طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  ُمسٚمؿٌ  وروى .واحلديبٞم٦م سمدراً 

 .اًمِّمجرة أصح٤مب ُمـ دٌ أطم اًمٜم٤ّمر يدظمؾ ٓ:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

:  ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ ذيمر ُم٤م .اًمِّمجرة حت٧م اًمبٞمٕم٦م ذم اًمّسب٥م ويم٤من

 قمثامن أنّ  سمٚمٖمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ،  طمزمٍ  سمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد طمّدصمٜمل

 اًمبٞمٕم٦م إمم اًمٜم٤ّمس ومدقم٤م،  ٕٟم٤مضمزّّنؿ ىمتٚمقه يم٤مٟمقا ًمئـ:  وم٘م٤مل ىمتؾ ىمد

__________________ 
ُِمـ ُم٤مل خيت٤مل ذم  . هق قم٤مٌم ذم يمؾ دقمقى يتِمبّع هب٤م اعمرء سمام مَل يٕمط: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  

أو ، وًمٞمس هق ُمـ محٚمتف  . أو قمٚمؿ يتحغم سمف، أو ٟمس٥م يٜمتٛمل إًمٞمف ، اًمتجٛمؾ سمف ُمـ همػمه 

وٓ زاك ، أٟمف همػم ُمب٤مرك ًمف ذم دقمقاه  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد أقمٚمَؿ ، وًمٞمس هق ُمـ أهٚمف  . ديـ ئمٝمره

 .ر اًمٞمٛملم اًمٗم٤مضمرة ُمٜمٗم٘م٦م ًمٚمسٚمٕم٦م ممح٘م٦م ًمٚمٙمس٥مـوُمثٚمف احلدي٨م أظم، ُم٤م ايمتسبف هب٤م 

 اٟمتٝمك
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 اخلؼم أنّ  ذًمؽ سمٕمد ومبٚمٖمٝمؿ : ىم٤مل . يٗمّروا ٓ أن قمغم اًم٘مت٤مل قمغم ومب٤ميٕمقه

  .قمثامن ورضمع،  سم٤مـمٌؾ 

 ُمٓمّقًٓ  ذًمؽ ذم اًمّسب٥م قمروة قمـ "اعمٖم٤مزي" ذم إؾمقد أسمق وذيمر

 رضمالً  ىمريشٍ  إمم يبٕم٨م أن أطم٥ّم  سم٤محلديبٞم٦م ٟمزل عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إنّ :  ىم٤مل

 آُمٜمٝمؿ ٓ واهلل:  وم٘م٤مل،  ًمٞمبٕمثف قمٛمر ومدقم٤م،  ُمٕمتٛمراً  ضم٤مء إّٟمام سم٠مّٟمف خيؼمهؿ

 ُمـ اعمستْمٕمٗملم يبنّم  أن وأُمره،  وم٠مرؾمٚمف قمثامن ومدقم٤م،  ٟمٗمز قمغم

 ىمريِم٤مً  ومقضمد قمثامن ومتقضّمف .ديٜمف ؾمٞمٔمٝمر اهلل وأنّ ،  ىمريب٤مً  سم٤مًمٗمتح اعم١مُمٜملم

،  ُمّٙم٦م دظمقل ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يٛمٜمٕمقا أن قمغم اشّمٗم٘مقا ىمد،  سمبٚمدٍح  ٟم٤مزًملم

 ورىم٤مء سمـ سمديَؾ  ىمريٌش  وسمٕمث٧ْم :  ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسم٤من وم٠مضم٤مره

 .( )بخ٤مري اًم ذم ٓمّقًم٦ماعم اًم٘مّّم٦م ومذيمر " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إمم قمٛمرو سمـ ٝمٞمَؾ وؾم

 رُمك إذ،  اًمّّمٚمح اٟمتٔم٤مر ذم وهؿ،  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤ّمس ـُمِ أَ و : ىم٤مل

 وشمراُمقا،  ُمٕم٤مريم٦م ومٙم٤مٟم٧م أظمر اًمٗمريؼ ُمـ رضمالً  اًمٗمري٘ملم ُمـ رضمؾ

 إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ودقم٤م،  قمٜمدهؿ ُمـ ومريٍؼ  يمّؾ  وم٤مرهتـ .واحلج٤مرة سم٤مًمٜمّبؾ

 هب٤م يستٔمّؾ  يم٤من اًمتل اًمِّمجرة حت٧م ٟم٤مزل وهق اعمسٚمٛمقن ومج٤مءه،  اًمبٞمٕم٦م

 وم٠مذقمٜمقا اًمٙمّٗم٤مر ىمٚمقب ذم اًمّرقم٥م اهلل وأًم٘مك،  يٗمّروا ٓ أن قمغم ومب٤ميٕمقه، 

 . " اعمّم٤محل٦م إمم

 أّول يم٤من:  ىم٤مل .اًمِّمٕمبّل  ُمرؾمؾ ُمـ " اًمّدٓئؾ " ذم اًمبٞمٝم٘مّل  وروى

 ؾمٜم٤من أسمق اًمِّمجرة حت٧م اًمبٞمٕم٦م إمم اًمٜم٤ّمس دقم٤م عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إمم اٟمتٝمك ُمـ

  .إزدّي 

__________________ 
 "..اًمنموط ذم اجلٝم٤مد "سم٤مب  .ذم يمت٤مب اًمنموط(  6206) أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري   (6)
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 اهلل رؾمقل إنّ  صمؿّ :  ىم٤مل إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ذم ُمسٚمؿ وروى

 .احلدي٨م ومذيمر. .اًمٜم٤ّمس أّول ومب٤ميٕمف اًمبٞمٕم٦م إمم دقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 ومٝمذا .اًمِّمجرة ُمٙم٤من ٕريتٙمؿ اًمٞمقم أسمٍم يمٜم٧م ًمق : ضم٤مسمروىمقل 

 سمٕمد قمٛمره آظمر ذم يم٤من وإذا،  سمٕمٞمٜمف ُمٙم٤مّن٤م يْمبط يم٤من أّٟمف قمغم يدّل 

 سمٕمٞمٜمٝم٤م يٕمرومٝم٤م يم٤من أّٟمف قمغم دًٓم٦مٌ  ومٗمٞمف . ُمقضٕمٝم٤م يْمبط اًمّٓمقيؾ اًمّزُم٤من

،  سمٖمػمه أو سمجٗم٤مٍف  إُّم٤م هٚمٙم٧م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ُم٘م٤مًمتف طملم أّّن٤م اًمّٔم٤مهر ٕنّ ، 

  .سمٕمٞمٜمف ُمقضٕمٝم٤م يٕمرف هق واؾمتٛمرّ 

 ، سمٚمٖمف قمٛمر أنّ ،  ٟم٤مومعٍ  قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؾمٕمد اسمـ قمٜمد وضمدت صمؿّ 

 سم٘مٓمٕمٝم٤م أُمر صمؿّ ،  ومتققّمدهؿ قمٜمده٤م ومٞمّمّٚمقن اًمِّمجرة ٠مشمقني ىمقُم٤مً  أنّ 

 .ٕم٧مٓمِ وم٘مُ 

 اعمٞمؿ سمٙمّس - ٚم٦ماعْمِ (  بؿؾٍة ؽر اإلشالم مـ حؾػ ظذ يؿغٍ : ) ؿقفف 

 ومتٕمؿّ  اًمنّمط ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة وهل،  واًمنّميٕم٦م اًمّديـ - اًمالم وشمِمديد

 ُمـ هبؿ ؼحلَِ  ـوُمَ  واًمٜمٍّماٟمّٞم٦م يم٤مًمٞمٝمقدّي٦م اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ؾِ ٚمَ اعْمِ  َجٞمع

 اًمِّمٞم٤مـملم وقمبدة واعمٕمّٓمٚم٦م واًمّدهرّي٦م إوصم٤من وأهؾ واًمّّم٤مسمئ٦م اعمجقؾمّٞم٦م

  .وهمػمهؿ واعمالئٙم٦م

 .؟ .ٓ أو سمذًمؽ احل٤مًمػ رُ يٙمٗمُ  هؾ .سم٤محلٙمؿ ( )بخ٤مري اًم جيزم وملَ 

ـّ   ُمـ " طمدي٨م ؼقمٚمَّ  ّٕٟمف،  سمذًمؽ ريٙمٗمُ  ٓ أن ي٘متض شمٍّمومف ًمٙم

__________________ 
ب قمغم احلدي٨م سم٘مقًمف  (6) :   ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمبك  .سم٤مب ُمـ طمٚمػ سمٛمٚم٦م ؾمقى ُمٚم٦م اإلؾمالم) سمقَّ

َّٓ ًمٕمزى ومٚمٞم٘مؾ ٓ إًمف ُمـ طمٚمػ سم٤مًمالت وا  .ومَل يٜمسبف إمم اًمٙمٗمر .اهلل  إ
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َّٓ  إًمف ٓ ومٚمٞم٘مؾ واًمٕمّزى سم٤مًمالت طمٚمػ  يٜمسبف وملَ : صمؿ ىم٤مل .  ( ) " اهلل إ

  .اًمٙمٗمر إمم

َّٓ  إًمف ٓ سم٘مقل إُمر قمغم اىمتٍم ًمٙمقٟمف:  ي٘مقل أن آطمتج٤مج ومت٤مم  إ

 ذم واًمّتح٘مٞمؼ ، اًمِّمٝم٤مدشملم سمتامم ُٕمره اًمٙمٗمر ي٘متض ذًمؽ يم٤من وًمق،  اهلل

 .أيت اًمّتٗمّمٞمؾ اعمس٠مًم٦م

 ؾعؾُت  إنْ  ؽذف وكحق باهلل أـػر : َؿـ ؿالؾق اختؾػ:  ادـذر ابـ ؿال

 .ؾعؾ ثؿّ 

 وَجٝمقر وىمت٤مدة وقمٓم٤مء هريرة وأسمق قمّب٤مس اسمـ ىم٤مل :افؼقل إول 

َّٓ  يم٤مومراً  يٙمقن وٓ،  قمٚمٞمف يمّٗم٤مرة ٓ:  إُمّم٤مر وم٘مٝم٤مء  ذًمؽ أضٛمر إن إ

  .سم٘مٚمبف

:  وإؾمح٤مق وأمحد واحلٜمٗمّٞم٦م واًمّثقرّي  إوزاقمّل  ىم٤مل:  افؼقل افثاين

  .اًمٙمّٗم٤مرة وقمٚمٞمف،  يٛملم هق

 واًمٕمّزى تسم٤مًمالّ  طمٚمػ ُمـ " ًم٘مقًمف أصّح  وإّول:  ٜمذراعم اسمـ ىم٤مل

َّٓ  إًمف ٓ ومٚمٞم٘مؾ  ُمـ : ىم٤مل وًمذا:  همػمه زاد،  يمّٗم٤مرة يذيمر وملَ  " اهلل إ

 ٓ طمّتك ذًمؽ ذم اًمّتٖمٚمٞمظ وم٠مراد . ىم٤مل يمام ومٝمق اإلؾمالم همػم سمٛمٚم٦م طمٚمػ

  .قمٚمٞمف أطمدٌ  جيؽمئ

 اطمتّجقا ّّنؿأ احلـػّقة ظـ اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اًم٘مّّم٤مر سمـ احلسـ أسمق وٟم٘مؾ

 سمام يمالُمف وشمْمّٛمـ اًمٗمٕمؾ ُمـ آُمتٜم٤مع اًمٞمٛملم ذم سم٠منّ :  اًمٙمّٗم٤مرة إلجي٤مب

  .ًمإلؾمالم شمٕمٔمٞمامً  ذيمر

__________________ 
 .أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب هريرة   (6)
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 ٓ،  طمٜم٨م إذا اإلؾمالم وطمّؼ :  َٛمـ ىم٤ملومٞم ىم٤مًمقا سم٠مّّنؿ:  ذًمؽ وشمٕمّ٘م٥م

 وأصمبتقه٤م اإلؾمالم سمتٕمٔمٞمؿ ّسح إذا اًمٙمّٗم٤مرة وم٠مؾم٘مٓمقا يمّٗم٤مرة قمٚمٞمف دم٥م

 .يٍّمح ملَ  إذا

 وإدظم٤مل سمف اًم٘مسؿ هق طم٘مٞم٘م٦مً  سم٤مًمٌّمء احلٚمػ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 قمغم يٓمٚمؼ وىمد،  ـِ واًمّرمح واهللِ يم٘مقًمف قمٚمٞمف اًم٘مسؿ طمروف سمٕمض

 اًمّٓمالق شمٕمٚمٞمؼ وم٤معمراد سم٤مًمّٓمالق طمٚمػ ُمـ يم٘مقهلؿ يٛملمٌ  سم٤مًمٌّمء اًمّتٕمٚمٞمؼ

 .واعمٜمع احلٜم٨م اىمتْم٤مء ذم سم٤مًمٞمٛملم عمِم٤مهبتف احلٚمػ قمٚمٞمف ـمٚمؼوأُ ، 

 يم٤مذسم٤مً  " ًم٘مقًمف اًمّث٤مين اعمٕمٜمك اعمراد يٙمقن أن ٞمحتٛمؾوم ذًمؽ شم٘مّرر وإذا

،  شم٤مرة ُم٘متْم٤مه٤م ي٘مع اًمتل اإلظمب٤مرّي٦م اًم٘مْمّٞم٦م يدظمؾ واًمٙمذب " ُمتٕمّٛمداً 

 .أظمرى ي٘مع وٓ

 أُمر قمـ هب٤م اإلظمب٤مر ومٚمٞمس أؿمٝمد وُم٤م واهلل:  ىمقًمٜم٤م سمخالف وهذا

 :  وجفغ ظذ هـا احلؾػ صقرة ؾتؽقن اًم٘مسؿ إلٟمِم٤مء هل سمؾ ظم٤مرضمّل 

 .هيقدي   ومٝمق يمذا ومٕمؾ إن:  يم٘مقًمف سم٤معمست٘مبؾ يتٕمٚمؼ أن : أحدمها

 وىمد،  هيقدي   ومٝمق يمذا ومٕمؾ يم٤من إن:  يم٘مقًمف سم٤معم٤ميض يتٕمٚمؼ:  افّثاين

 ضمٕمؾ سمؾ،  يمّٗم٤مرةً  ومٞمف يذيمر ملَ  ًمٙمقٟمف اًمٙمّٗم٤مرة ومٞمف ير ملَ  ُمـ هبذا يتٕمٚمؼ

  " ىم٤مل يمام ومٝمق " ىمقًمف يمذسمف قمغم اعمرشّم٥م

َّٓ  اعم٤ميض صقرة ذم يٙمٗمر وٓ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل  ىمّمد إن إ

 ًمق يمام ومّم٤مر ًك ُمٕمٜم يتخػّم  ًمٙمقٟمف .احلـػّقة قمٜمد ظمالف وومٞمف،  اًمّتٕمٔمٞمؿ

 .هيقدّي  هق:  ىم٤مل

 يٕمٚمؿ يم٤من وإن،  ٗمريٙمُ  ملَ  يٛملم أّٟمف يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إن:  َمـ ؿال ومـفؿ
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 .اًمٗمٕمؾ قمغم أىمدم طملم ٗمرسم٤مًمٙمُ  ريض ًمٙمقٟمف،  رٗمَ يمَ  سمف سم٤محلٜم٨م ٗمريٙمُ  أّٟمف

 يم٤من إذا سم٤مًمٙمٗمر قمٚمٞمف حيٙمؿ أّٟمف احلدي٨م فم٤مهر:  ّشاؾعّقةاف بعض وؿال

 .يم٤مذسم٤مً 

 .يمٗمر ذيمر ُم٤م شمٕمٔمٞمؿ اقمت٘مد وم٢من:  اًمّتٗمّمٞمؾ واًمّتح٘مٞمؼ

 ُمّتّمٗم٤مً  يٙمقن أن أراد يم٤من وم٢من:  ومٞمٜمٔمر اًمّتٕمٚمٞمؼ طم٘مٞم٘م٦م ىمّمد وإن

،  يٙمٗمر ملَ  ذًمؽ قمـ اًمبٕمد أراد وإن،  يمٗمرٌ  اًمٙمٗمر إرادة ٕنّ  5 يمٗمر سمذًمؽ

  .؟ شمٜمزهي٤مً  يٙمره أو ًمؽذ قمٚمٞمف حيرم هؾ ًمٙمـ

 .ادشفقر هق افّثاين

 ًمّمٕمقسمتف احلدي٨م هذا قمـ يمثػماً  اعُمٝمٚم٥َّم أؾم٠مل يمٜم٧م:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

:  " ىم٤مل يمام ومٝمق " ىمقًمف ىم٤مل،  واطمد واعمٕمٜمك خمتٚمٗم٦م سم٠مضمقسم٦مٍ  ومٞمجٞمبٜمل

َّٓ ،  يم٤مومر ٓ يم٤مذب ومٝمق يٕمٜمل  قمٚمٞمف طمٚمػ اًمذي اًمٙمذب شمٕمّٛمد عَم٤َّم أّٟمف إ

ـِ  . ىم٤مل يمام ومٝمق : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل،  هب٤م طمٚمػ لاًمت اعمٚم٦م واًمتزم  شمٚمؽ اًمتزام ُم

 وىم٧م ذم ٓ - احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اًمتزاُمٝم٤م إمم سمٙمذسمف ىمّمده صّح  إن - ٦مٚمّ اعْمِ 

  .ًمف ًمٚمٛمحٚمقف اخلديٕم٦م ؾمبٞمؾ قمغم يم٤من إذا صم٤منٍ 

 ذم يم٤مًمٙم٤مومر يٙمقن وإّٟمام،  يم٤مومراً  سمذًمؽ يّمػم ٓ أّٟمف وطم٤مصٚمف:  ىمٚم٧م

 .ظم٤مّص٦م سمذًمؽ طمٚمٗمف طم٤مل

 همػم فم٤مهره وأنّ ،  واًمّتٖمٚمٞمظ اًمّزضمر قمغم احلدي٨م محؾ ػمههم أنّ  شم٘مّدمو

 .اًمّت٠مويالت ُمـ ذًمؽ همػم وومٞمف،  ُمراد

،  اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من سمزي٤مدهت٤م شمٗمّرد:  قمٞم٤مض ىم٤مل ( متعّؿداً  ـاذباً  : ) ؿقفف

ـّ  يم٤من إن اعمتٕمّٛمد احل٤مًمػ أنّ  ُمٜمٝم٤م يستٗم٤مد طمسٜم٦مٌ  زي٤مدةٌ  وهل  ُمٓمٛمئ
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 وإن،  يٙمٗمر ملَ  شمٕمٔمٞمٛمف يٕمت٘مد ٓ ُم٤م شمٕمٔمٞمؿ ذم يم٤مذب وهق سم٤مإليامن اًم٘مٚم٥م

 عمجّرد ىم٤مهل٤م وإن،  يمٗمر طمّ٘م٤مً  ًمٙمقّن٤م اعمٚم٦م سمتٚمؽ ًمٚمٞمٛملم ُمٕمت٘مداً  ىم٤مًمف

  .اطمتٛمؾ هل٤م اًمّتٕمٔمٞمؿ

 ىمبؾ يم٤مٟم٧م ُم٤م سم٤مقمتب٤مر شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م أراد إن:  ي٘م٤مل سم٠من ويٜم٘مدح:  ىمٚم٧م

  .أيْم٤مً  يٙمٗمر ملَ  اًمٜمّسخ

 .ومٕمسك سٚمؿُمُ  ًمرواي٦م سم٤مًمٜمّسب٦م أراد إن . هب٤م شمٗمّرد ؾمٗمٞم٤من أنّ  ودقمقاه

 َجٞمٕم٤مً  احلّذاء ظم٤مًمد قمـ وؾمٗمٞم٤من أّيقب قمـ ؿمٕمب٦م ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وم٢مّٟمف

 " ُمتٕمّٛمداً  " ًمٗمظ أنّ  وسملّم  .قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك ىمالسم٦م أيب قمـ

 .ًمسٗمٞم٤من

 ريعز سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ أظمرضمف اًمبخ٤مري وم٘مد . ؾمٗمٞم٤من هب٤م يٜمٗمرد وملَ 

 قمـ قمدّي  يبأ سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمٝم٤م ويمذا،  ظم٤مًمد قمـ

 .ظم٤مًمد

 سمريدة طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد اًمّْمّح٤مك سمـ صم٤مسم٧م طمدي٨م ذم اخلّمٚم٦م وهلذه

حفو،  اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف .  سمريدة سمـ اهلل قمبد قمـ احلسلم ـمريؼ ُمـ صحَّ

 ومٝمق يم٤مذسم٤مً  يم٤من وم٢منْ .  اإلؾمالم ُمـ سمريءٌ  إيّن :  َُمـ ىم٤مل : رومٕمف أسمٞمف قمـ

  .٤مً ؾم٤معمِ  اإلؾمالم إمم يٕمد ملَ  ص٤مدىم٤مً  يم٤من وإنْ ،  ىم٤مل يمام

 وخيّّمص،  اعم٤ميض اًمّتٗمّمٞمؾ ي١مّيد وهق،  سمذًمؽ طمٚمػ إذا:  يٕمٜمل

 .اعم٤ميض احلدي٨م قمٛمقم هبذا

 ٓ اًمققمٞمد ذم واعمب٤مًمٖم٦م اًمّتٝمديد اًمٙمالم هبذا اعمراد يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .ىم٤مل ُم٤م اقمت٘مد ُمـ قمذاب ُمثؾ ُمستحؼ   ومٝمق:  ىم٤مل ويم٠مّٟمف،  احلٙمؿ
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 ُمـ قم٘مقسم٦م ؾمتقضم٥ما:  أي " يمٗمر وم٘مد اًمّّمالة شمرك ُمـ " وٟمٔمػمه

 . يمٗمر

 ٟمسبتف ذم إـمالىمف قمغم ًمٞمس " ىم٤مل يمام ومٝمق " ىمقًمف:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .اجلٝم٦م ًمتٚمؽ اعمٕمّٔمؿ يمٙمذب يم٤مذب أّٟمف اعمراد سمؾ،  اًمٙمٗمر إمم

ذم رواي٦م هلام  ( افؼقامة يقم بف ظّذب بقءٍ  كػسف ؿتؾ ومـ) :  ؿقفف

 " وىمقًمف،  "ضمٝمٜمّؿ ٟم٤مرذم "
ٍ
 ُمسٚمؿ ي٦مروا ذم وىمع مم٤ّم أقمؿّ  "سمٌمء

 .( )"سمحديدةٍ "

 .اّمً ؾُم  حتّسك وُمـ : هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وعمسٚمؿٍ 

 إظمروّي٦م اًمٕم٘مقسم٤مت جم٤مٟمس٦م سم٤مب ُمـ هذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 يمجٜم٤ميتف ٟمٗمسف قمغم اإلٟمس٤من ضمٜم٤مي٦م أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ ، اًمّدٟمٞمقّي٦م ًمٚمجٜم٤مي٤مت

 ٤مممشمٕم هلل هل سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمف ُمٚمٙم٤مً  ًمٞمس٧م ٟمٗمسف ٕنّ ،  اإلصمؿ ذم همػمه قمغم

َّٓ  ومٞمٝم٤م يتٍّمف ومال   اٟمتٝمك .ومٞمف ًمف أذن سمام إ

 ظمّّمّمف عمـ ظمالوم٤مً  اًم٘مّم٤مص ذم اعمامصمٚم٦م أوضم٥م عمـ طمّج٦مٌ  وومٞمف:  ؿقؾ

 .سم٤معمحّدد

 يمّؾ  ومٚمٞمس،  سم٠مومٕم٤مًمف شم٘م٤مس ٓ اهلل أطمٙم٤مم سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ورّده

 ُمثالً  سم٤مًمٜم٤ّمر يم٤مًمّتحريؼ اًمّدٟمٞم٤م ذم ًمٕمب٤مده ينمع أظمرة ذم يٗمٕمٚمف أّٟمف ذيمر ُم٤م

 .إُمٕم٤مء سمف ي٘مّٓمع اًمذي ٞمؿٛمِ احلَ  وؾم٘مل

__________________ 
ذم يمت٤مب   (6642  )وأظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك   (6)

 ."سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىم٤مشمؾ اًمٜمٗمس "اجلٜم٤مئز 

 (  6336) ٥م سمرىمؿ وم٘مد أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمٓم، ويمذا طمدي٨م أيب هريرة اًمذي سمٕمده  
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 وىمد،  احلدي٨م هذا سمٖمػم اًم٘مّم٤مص ذم ًمٚمٛمامصمٚم٦م يستدّل  أّٟمف وطم٤مصٚمف

 .{ ُمثٚمٝم٤م ؾمّٞمئ٦مٌ  ؾمّٞمئ٦مٍ  وضمزاء } شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اؾمتدًّمقا

 سمٚمٗمظوًمٚمبخ٤مري (   وفقس ظذ رجٍؾ كذٌر ؾقام ٓ يؿؾؽ: ) ؿقفف 

 ُم٘متٍماً  اًمؽّمُمذّي  رضمفأظم وىمد " يٛمٚمؽ ٓ ومٞمام ٟمذر آدم اسمـ قمغم وًمٞمس"

 .احلدي٨م ُمـ اًم٘مدر هذا قمغم

:  وًمٗمٔمف .أيْم٤مً  قمٚمٞمف ُم٘متٍماً  احلدي٨م هذا ؾمب٥م داود أسمق وأظمرج

 وهق - ُمقضٕم٤مً  يٕمٜمل - سمبقاٟم٦م يٜمحر أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمٝمد قمغم رضمؾ ٟمذر

  .احلدي٨م ومذيمر - وسمٜمقنٍ  اًمقاو وختٗمٞمػ اعمقطّمدة سمٗمتح

 اًمتل اعمرأة ىمّّم٦م ذم . طمّملمٍ  سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ ُمسٚمؿ وأظمرضمف

 اعمرأة أرسوا اًمذيـ وم٢منّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمّبّل  ٟم٤مىم٦م قمغم ومٝمرسم٧م أؾمػمة يم٤مٟم٧م

 ذم ٟمذر ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٘م٤مل،  شمٜمحره٤م أن ٛم٧ْم ؾمٚمِ  إن ومٜمذرت . اٟمتٝمبقه٤م

  .آدم اسمـ يٛمٚمؽ ٓ ومٞمام وٓ،  اهلل ُمٕمّمٞم٦م

 .ُمثٚمف ،ٛمرة ؾم سمـ اًمّرمحـ قمبد طمدي٨م ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  وأظمرضمف

 اًم٘مّّم٦م دون احلدي٨م.  صمٕمٚمب٦م أيب طمدي٨م ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

 .سمٜمحقه

 ٟمذر وٓ،  قمٚمٞمؽ يٛملم ٓ " سمٚمٗمظ قمٛمر طمدي٨م ُمـ داود أسمق وأظمرضمف

  ." يٛمٚمؽ ٓ ومٞمام وٓ رطمؿ ىمٓمٞمٕم٦م ذم وٓ،  اًمّرّب  ُمٕمّمٞم٦م ذم

 أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو رواي٦م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق وأظمرضمف

 قمغم ؾمٜمده ذم اظمتٚمػ ًمٙمـ،  هبؿ سم٠مس ٓ ورواشمف ، ُمثٚمف ضمّده قمـ

 .قمٛمٍرو
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  ؟ ـّػارة ؾقف جتب هؾ .ذفؽ يف افـّذر مـف وؿع ؾقؿـ واختؾػ

 .ٓ:  اجلٛمٝمقر ىم٤مل:  افؼقل إول

 اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م وسمٕمض وإؾمح٤مق واًمّثقرّي  أمحد قمـ:  افؼقل افثاين

 .ٟمٕمؿ .واحلٜمٗمّٞم٦م

 .يم٤مًم٘مقًملم ذًمؽ ذم اًمّّمح٤مسم٦م اظمتالف اًمؽّمُمذّي  وٟم٘مؾ

 وضمقب ذم هق إّٟمام واظمتالومٝمؿ،  اعمٕمّمٞم٦م ذم ذراًمٜمّ  حتريؿ قمغم واّتػؼقا

 .اًمٙمّٗم٤مرة

 ويمّٗم٤مرشمف ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر ٓ:  قم٤مئِم٦م سمحدي٨م أوضمبٝم٤م ُمـ واطمت٩ّم 

 5 ُمٕمٚمقٌل  ًمٙمٜمّف،  صم٘م٤مت ورواشمف اًمّسٜمـ أصح٤مب أظمرضمف .يٛملم يمّٗم٤مرة

 أرىمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ محٚمف أّٟمف سملّم  صمؿّ ،  ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ رواه اًمّزهرّي  وم٢منّ 

 وطمّسـ،  اصمٜملم سم٢مؾم٘م٤مط سفومدًمَّ  . ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ ثػميم أيب سمـ حيٞمك قمـ

ـّ   .سم٤مشّمٗم٤مىمٝمؿ ضٕمٞمػ همػمه قمٜمد وهق،  سمسٚمٞمامن اًمّٔم

 .يّمّح  ٓ:  ىم٤مل أّٟمف،  اًمبخ٤مرّي  قمـ اًمؽّمُمذّي  وطمٙمك

 .اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد ًمف وًمٙمـ

 طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرج،  آٟمٗم٤مً  ذيمرهت٤م أظمرى وؿمقاهد وضّٕمٗمف

 .ٟمحقه طم٤مشمؿ سمـ ّي قمد

 يمّٗم٤مرة اًمٜمّذر يمّٗم٤مرة : قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م طمدي٨م قمٛمقم أيْم٤مً  اًمب٤مب وذم

 .ُمسٚمؿ أظمرضمف .اًمٞمٛملم

  .واًمٖمْم٥م اًمٚمج٤مج ٟمذر قمغم اجلؿفقر محؾف وىمد

  .اعمٓمٚمؼ اًمٜمّذر قمغم وبعضفؿ
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 اًمٜمّذر يمّٗم٤مرة : سمٚمٗمظ قم٘مب٦م طمدي٨م ُم٤مضمف واسمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرج ًمٙمـ

 "يسّٛمف ملَ  ٟمذراً  ٟمذر ُمـ" ُم٤مضمف اسمـ ًمٗمظو . يٛملم يمّٗم٤مرة سؿّ يُ  ملَ  إذا

  .احلدي٨م

 ومٙمّٗم٤مرشمف يسّٛمف ملَ  ٟمذراً  ٟمذر ُمـ : رومٕمف قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م اًمب٤مب وذم

 ومٙمّٗم٤مرشمف ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر وُمـ " وومٞمف،  داود أسمق أظمرضمف .يٛملم يمّٗم٤مرة

 ورواشمف " يٛملم يمّٗم٤مرة ومٙمّٗم٤مرشمف يٓمٞم٘مف ٓ ٟمذراً  ٟمذر وُمـ،  يٛملم يمّٗم٤مرة

 وأظمرضمف،  أؿمبف وهق . ُمقىمقوم٤مً  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ فأظمرضم ًمٙمـ،  صم٘م٤مت

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل 

 إنّ :  ىم٤مًمقا ًمٙمـ،  قمٛمقُمف قمغم احلديث أصحاب ؾؼفاء أـثر ومحٚمف

ذم  قم٤مئِم٦م طمدي٨مذم و،  اًمٞمٛملم ويمّٗم٤مرة اًمتزُمف سمام اًمقوم٤مء سملم خمػّم  اًمٜم٤ّمذر

 ومال يٕمّمٞمف أن ٟمذر وُمـ ، ومٚمٞمٓمٕمف اهلل يٓمٞمع أن ذرٟمَ  ُمـ: اًمبخ٤مري 

 اًمّزي٤مدة صمبت٧م وًمق . ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر ٓ : طمدي٨م سمٛمٕمٜمك وهق .يٕمّمف

 .ومٞمف َجؾأُ  ٤معمِ  ُمبٞمٜم٦م ًمٙم٤مٟم٧م

 وٓ،  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م قمـ صمب٧م سم٠مّٟمف:  احلـابؾة بعض واطمت٩ّم 

 يٛملم اًمٜمّذر ٕنّ ،  ي٘متْمٞمف واًم٘مٞم٤مس:  ىم٤مل،  ظمالومف صح٤ميبّ  قمـ ٗمظحُي 

 قمـ ًمتٙمّٗمر ُم٤مؿمٞم٦مً  حت٩ّم  أن أظمتف ٟمذرت عَم٤َّم ( ) قم٘مب٦م طمدي٨م ذم وىمع يمام

 .يٛمٞمٜم٤مً  اًمٜمّذر ومسّٛمك .يٛمٞمٜمٝم٤م

 قم٘مد واحل٤مًمػ،  رء سم٤مًمتزام شمٕم٤ممم هلل هقم٘مد هق : اًمٜمّٔمر طمٞم٨م وُمـ

 قمٚمٞمف ورشّم٥م،  اًمٞمٛملم ُمـ آيمدّ  اًمٜمّذر أنّ  سملم صمؿّ  سمٌمء ُمٚمتزُم٤مً  سم٤مهلل يٛمٞمٜمف

__________________ 
 (. 023) ؾمٞم٠ميت ذم اًمٕمٛمدة إن ؿم٤مء اهلل سمرىمؿ   (6)
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 وهق،  احل٤مًمػ سمخالف اًمٙمّٗم٤مرة قمٜمف شمس٘مط ملَ  ومٗمٕمٚمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ٟمذر ًمق أّٟمف

 سم٤مًمٙمّٗم٤مرة وأُمر اعمٕمّمٞم٦م قمـ ّنك اًمِّم٤مرع سم٠منّ  ًمف واطمت٩ّم ،  فؾحـابؾة وجف

 .ومتٕمّٞمٜم٧م
 اعمب٤مح ذم اًمٜمّذر ًمّمّح٦م " ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر ٓ " سمحدي٨م اؾمتدل :ؾائدة 

 .صم٤مسمت٤مً  قمداه ُم٤م ومب٘مل اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمٜمّذر ٟمٗمل ومٞمف ٕنّ ، 

 ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف سمام . اعمب٤مح ذم ينمع إّٟمف:  َُمـ ىم٤مل واطمت٩ّم 

 ُمـ واًمؽّمُمذّي  أمحد وأظمرضمف،  ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو

 أرضب أن ٟمذرت إيّن  اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًم٧م اُمرأة أنّ  ، سمريدة طمدي٨م

  . سمٜمذرك أوف:  وم٘م٤مل،  سم٤مًمّدّف  رأؾمؽ قمغم

 ومٜمذرت.  همزوة ذم ظمروضمف وىم٧م ذًمؽ أنّ ،  سمريدة طمدي٨م ذم وزاد

  .ؾم٤معم٤مً  شمٕم٤ممم اهلل رّده ْ  إن

 اًمٗمرح إفمٝم٤مر ُمـ ومٞمف ٤معمِ  ذًمؽ ذم هل٤م أذن يٙمقن أن ِمبفيُ :  اًمبٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 .سمف اًمٜمّذر سم٤مٟمٕم٘م٤مد اًم٘مقل ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ،  سم٤مًمّسالُم٦م

ذم  قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م اعمب٤مح ذم يٜمٕم٘مد ٓ اًمٜمّذر أنّ  قمغم ويدّل 

 يستٔمّؾ  وٓ يتٙمٚمؿ وٓ ي٘مٕمد وٓ ي٘مقم سم٠من اًمٜم٤ّمذر أُمر وم٢مّٟمف ، اًمبخ٤مري

 وم٠مُمره " وي٘مٕمد ويستٔمّؾ  ويتٙمٚمؿ صقُمف يتؿّ  سم٠من يٗمٓمر وٓ ويّمقم

 . اعمب٤مح قمٜمف وأؾم٘مط اًمّٓم٤مقم٦م سمٗمٕمؾ

 قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأسح

  .اهلل وضمف سمف بتٖمكيُ  ُم٤م اًمٜمّذر إّٟمام : أيْم٤مً  ضمّده قمـ أسمٞمف

 إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م:  سم٤مًمّدّف  اًمرّضب ٟمذرت اًمتل ىمّّم٦م قمـ واجلقاب
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 .اًمبٞمٝم٘مّل 

 ُمٜمدوسم٤مً  سم٤مًم٘مّمد يّمػم ىمد ُم٤م اعمب٤مح ىمسؿ ُمـ إنّ :  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

 قمغم ًمٚمّت٘مّقي اًمّسحر وأيمٚم٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم قمغم ًمٚمّت٘مّقي اًم٘م٤مئٚم٦م ذم يم٤مًمٜمّقم

 .اًمٜمّٝم٤مر صٞم٤مم

 ُمٕمٜمك ؾم٤معم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمٕمقد اًمٗمرح إفمٝم٤مر إنّ :  ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ

 .باًمّثقا سمف حيّمؾ ُم٘مّمقد
ٕمـ ُم١مُمٜم٤ًم ومٝمق وُمـ ًم " وًمٚمبخ٤مري ( وفعـ ادممـ ـؼتؾف: ) ؿقفف 

 .شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م ُمـ سم٤مإلسمٕم٤مد اًمّدقم٤مء اًمٚمٕمـو ."يم٘متٚمف 

 إذا اًمٕمبد إنّ  " رومٕمف ضمّٞمد سمسٜمدٍ  اًمّدرداء أيب قمـ داود أسمق أظمرج وىمد

 صمؿّ ،  دوّن٤م اًمّسامء أسمقاب ومتٖمٚمؼ،  اًمّسامء إمم اًمٚمٕمٜم٦م صٕمدت ؿمٞمئ٤مً  ًمٕمـ

 إمم ٕم٧مرضم ُمس٤مهم٤مً  دمد ملَ  وم٢من،  ويّسة يٛمٜم٦م ومت٠مظمذ إرض إمم هتبط

 ." ىم٤مئٚمٝم٤م إمم رضمٕم٧م وإٓ أهالً  يم٤من وم٢من،  ًمٕمـ اًمذي

 .طمسـ سمسٜمدٍ  ُمسٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ أمحد قمٜمد ؿم٤مهد وًمف

،  صم٘م٤مت ورواشمف .قمّب٤مس اسمـ قمـ واًمؽّمُمذّي  داود أيب قمٜمد وآظمر

 .٤ملسم٤مإلرؾم قمؾَّ أُ  وًمٙمٜمّف
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 باب الٌذر
 .ذ   أو ظمػمٍ  اًمتزام:  اًمّٚمٖم٦م ذم اًمٜمّذر

 .ُمٕمٚم٘م٤مً  أو ُمٜمّجزاً  قمٚمٞمف يٙمـ ملَ  ؿمٞمئ٤مً  اعمٙمٚمػ اًمتزام:  اًمنّمع وذم

 .ؿسامن اًمّتؼّمر وٟمذر . جل٤مٍج  وٟمذر شمؼّمرٍ  ٟمذر ىمسامن وهق

،  يمذا أصقم أن قمكمّ (  هلل) ـ يم اسمتداء سمف يت٘مّرب ُم٤م : افؼسؿ إول

 قمكمّ  سمف أٟمٕمؿ ُم٤م قمغم ؿمٙمراً  يمذا أصقم أن قمكمّ  هلل : ىم٤مل إذا ُم٤م سمف ويٚمتحؼ

 صّحتف قمغم آّتػاق سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مؾ وىمد . ُمثالً  ُمريض ؿمٗم٤مء ُمـ

 .يٜمٕم٘مد ٓ أّٟمف افّشاؾعّقة فبعض صاذ   وجفٍ  وذم،  واؾمتحب٤مسمف

  ُمٕمٚم٘م٤مً  سمف يت٘مّرب ُم٤م : افؼسؿ افثاين
ٍ
: ـ يم ًمف طمّمؾ إذا سمف يٜمتٗمع سمٌمء

 .ُمثالً  يمذا صقم ومٕمكمّ  . قمدّوي ّذ  يمٗم٤مين أو،  هم٤مئبل ىمدم إن

 .اًمّراضمح ذم اعمٜمّجز ويمذا ، اّتػاؿاً  ٓزمٌ  ؼٕمٚمَّ اعمُ و

 .ؿسامن افؾجاج وكذر

 يٜمٕم٘مد ومال . واضم٥ٍم  شمرك أو،  طمرامٍ  ومٕمؾ قمغم ٘مفيٕمٚمّ  ُم٤م : افؼسؿ إول

َّٓ ،  اًمّراضمح ذم ،  ومٞمٚمزُمف ُمِمّ٘م٦مٌ  ومٕمٚمف ذم يم٤من أو،  يمٗم٤مي٦مٍ  ومرض يم٤من إن إ

  .ُمٙمروهٍ  ومٕمؾ قمغم يٕمٚم٘مف ُم٤م سمف ويٚمتحؼ

 شمرك أو ُمب٤مٍح  أو إومم ظمالف ومٕمؾٍ  قمغم ٘مفيٕمٚمّ  ُم٤م : افؼسؿ افثاين

 اًمّتخٞمػم أو يٛملم يمّٗم٤مرة أو اًمقوم٤مء : فؾعؾامء أؿقالٍ  ثالثة وؾقف .ُمستح٥م  

  .سمٞمٜمٝمام

 وضمزم،  احلـابؾة قمٜمد ويمذا،  افّشاؾعّقة قمٜمد اًمؽّمضمٞمح واظمتٚمػ

  .أصالً  يٜمٕم٘مد ٓ سم٠مّٟمف وادافؽّقة،  اجلٛمٞمع ذم اًمٞمٛملم سمٙمّٗم٤مرة احلـػّقة
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 الحديث الثامن
 اهلل إين ــُت  يا رشقَل : ؿؾت : ل ؿا ظـ ظؿر بـ اخلطاب  -318

 يف ادسجد احلرام يقماً  : ويف روايةٍ  .يف اجلاهؾقة أن أظتؽػ فقؾةً  كذرُت 

 ( ).ؾلوف بـذرك: ؿال  ,

 .( 663) شم٘مّدم ذطمف ُمستقرم ذم آقمتٙم٤مف سمرىمؿ 

 الحديث التادع
,  أكف هنك ظـ افـذر,   ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افـبلّ   ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر -319

  ( )., وإكام يستخرج بف مـ افبخقؾ ٓ يليت بخرٍ ف إكّ : وؿال 

 

ُمـ هذا اًمقضمف قمـ قمبد اهلل  عمسٚمؿٍ  ًمٗمظ ذم ( هنك ظـ افـذر: ) ؿقفف 

  .اًمٜمّذر قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أظمذ : سمـ ُمرة قمـ اسمـ قمٛمر

 قمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ اًمٕمالء رواي٦م ذم اًمٍّمحي٦م اًمٜمّٝمل سمّمٞمٖم٦م وضم٤مء

  .شمٜمذروا ٓ : سمٚمٗمظ ُمسٚمؿ قمٜمد هريرة أيب قمـ أسمٞمف

 أّٟمف،  احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد طمّدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ومٚمٞمح وًمٚمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ

 إنَّ :  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل إن؟  اًمٜمّذر قمـ ٜمٝمقايُ  ملوَ أَ :  ي٘مقل  قمٛمر اسمـ ؾمٛمع

  .احلدي٨م .ر١مظمر يُ  وٓ،  ؿمٞمئ٤مً  م٘مدر يُ  ٓ اًمٜمذر

__________________ 
م خترجيف رىمؿ ( 6)  .( 663) شم٘مدَّ

ُمـ ـمرق قمـ ُمٜمّمقر قمـ (  6204) وُمسٚمؿ (  2066،  2603) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .قمبد اهلل سمـ ُمرة قمـ اسمـ قمٛمر 

ريؼ قمبد ُمـ ـم(  6204) وُمسٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث (  2063) وًمٚمبخ٤مري  

 .اهلل سمـ ديٜم٤مر يمالمه٤م قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه
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 .اجلقاب قمغم وم٤مىمتٍم ، اًمّس١مال اظمتٍم ويم٠مّٟمف،  ومٞمف يمذا

،  ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٕم٤مرم ـمريؼ ُمـ " اعمستدرك " ذم ٤ميمؿاحل سمّٞمٜمف وىمد

 . داود أيب ـمريؼ وُمـ اًمٕم٘مدّي  قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ واإلؾمامقمٞمكمّ 

 قمٜمد يمٜم٧م:  ىم٤مل،  احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ومٚمٞمح طمّدصمٜم٤م:  ىم٤مٓ . ًمف واًمٚمٗمظ

:  وم٘م٤مل - يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمٜمل أطمد - قمٛمرو سمـ ُمسٕمقد وم٠مشم٤مه قمٛمر اسمـ

 سم٠مرض ُمٕمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد سمـ قمٛمر ُمع يم٤من اسمٜمل إنّ  ، اًمّرمحـ قمبد أسم٤م ي٤م

 ًمئـ .ٟمٗمز قمغم ومجٕمٚم٧ُم  ، ؿمديدٌ  وـم٤مقمقنٌ  وسم٤مءٌ  ومٞمٝم٤م ومقىمع ، وم٤مرس

 صمؿّ ،  ُمريض وهق قمٚمٞمٜم٤م وم٘مدم،  شمٕم٤ممم اهلل سمٞم٧م إمم ًمٞمٛمِملم اسمٜمل اهلل ؿؾمٚمَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إنّ  ؟ اًمٜمّذر قمـ ٜمٝمقاشمُ  ملَ وَ أَ :  قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل ؟ شم٘مقل ومام . ُم٤مت

 .سمٜمذرك أوف : وزاد . اعمرومقع ٨ماحلدي ومذيمر

 يٛمٌم أن ٟمذرُت  إّٟمام .اًمّرمحـ قمبد أسم٤م ي٤م:  وم٘مٚم٧م : قم٤مُمر أسمق وىم٤مل

 أشمٕمرف:  ًمف وم٘مٚم٧م احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل،  سمٜمذرك أوف:  وم٘م٤مل .اسمٜمل

 ىم٤مل ُم٤م أظمؼمين صمؿّ  إًمٞمف اذه٥م:  ًمف ىمٚم٧م . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ اعمسّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد

 ، حمّٛمد أسم٤م ي٤م:  ىمٚم٧م،  اسمٜمؽ قمـ اُمش : ًمف ىم٤مل أّٟمف وم٠مظمؼمين:  ىم٤مل،  ًمؽ

 ٓ ديـ اسمٜمؽ قمغم يم٤من ًمق أرأي٧م،  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ُم٘مبقًٓ  ذًمؽ وشمرى

 ُمثؾ ومٝمذا:  ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ُم٘مبقًٓ  ذًمؽ أيم٤من . وم٘مْمٞمتف ًمف ىمْم٤مء

 . اٟمتٝمك .هذا

 سمـ ؾمٕمٞمد يمٜمٞم٦م حمّٛمد وأسمق ، قمٛمر سمـ اهلل قمبد يمٜمٞم٦م اًمّرمحـ قمبد وأسمق

 اًم٘مسؿ ُمـ واًمّسّتلم اًمّس٤مدس اًمٜمّقع" ذم ٤منطمبّ  اسمـ وأظمرضمف،  اعمسّٞم٥م

 ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ًمٗمٚمٞمح ُمت٤مسمٕم٤مً  أٟمٞمس٦م أيب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ "اًمّث٤مًم٨م
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 .اًمّرضمؾ سؿّ يُ  ملَ  وًمٙمـ،  سمتامُمف ٟمحقه ومذيمر .احل٤مرث سمـ

 اًمقوم٤مء اًمٖمػم ومٞمٚمزم همػمه قمـ يٜمذر أن وهق ، همري٥ٌم  اًمٗمرع وهذا

  .اًمٜم٤ّمذر ًمزم شمٕمّذر إذا صمؿّ  ، سمذًمؽ

ـَ  أنّ  زم فمٝمر صمؿّ ،  ذًمؽ أؾمتِمٙمؾ يمٜم٧م وىمد  سمف واًمتزم سمذًمؽ أىمرّ  آسم

 يٗمٕمؾ يمام اسمٜمف قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ أن وؾمٕمٞمد قمٛمر اسمـ أُمره ُم٤مت عَم٤َّم صمؿّ ، 

  .واًمّّمدىم٦م واحل٩ّم  يم٤مًمّّمقم قمٜمف اًم٘مرب ؾم٤مئر

 .وًمده طمّؼ  ذم اًمقاًمد ُمـ ي٘مع سمام قمٜمدمه٤م خمتّّم٤مً  يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .إضمٜمبّل  سمخالف اًمقًمد قمغم اًمقاًمديـ سمرّ  ًمقضمقب ومٞمٕم٘مد

 "وًمٚمبخ٤مري ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث  ( إكف ٓ يليت بخرٍ : ) ؿقفف 

وهلام ُمـ رواي٦م قمبد اهلل سمـ ُمرة قمـ اسمـ ،  " ي١مظّمر وٓ ؿمٞمئ٤مً  ي٘مّدم ٓ

ذم  هريرة أيب طمدي٨م ذم وٟمحقه٤م،  أقمؿّ  وهل " ؿمٞمئ٤مً  يردّ  ٓ "قمٛمر 

ـَ  ي٠ميت ٓ "اًمّمحٞمحلم    اًمٜمّذرُ  آدم اسم
ٍ
 ." ًمف ىمّدر يٙمـ ملَ  سمٌمء

 ، " ؿمٞمئ٤مً  اًم٘مدر ُمـ يٖمٜمل ٓ اًمٜمّذر وم٢منّ  " إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٕمالء رواي٦م وذم

 ٓ " قمٜمده هريرة أيب طمدي٨م وذم،  " اًم٘مدر يردّ  ٓ " قمٜمف ًمٗمظ وذم

 ." ًمف ىمّدره اهلل يٙمـ ملَ  ؿمٞمئ٤مً  آدم اسمـ ُمـ ي٘مّرب

 اًمٜمّٝمل ٕمٚمٞمؾشم إمم إؿم٤مرة وومٞمٝم٤م،  ُمت٘م٤مرسم٦م اعمختٚمٗم٦م إًمٗم٤مظ هذه وُمٕم٤مين

 .اًمٜمّذر قمـ

 :  افـّفل هذا يف افعؾامء اختؾػ وؿد

  .شم٠مّوًمف ُمـ ومـفؿ،  فم٤مهره قمغم محٚمف ُمـ ؾؿـفؿ

 وهق،  احلدي٨م ذم اًمٜمّذر قمـ اًمٜمّٝمل شمٙمّرر:  اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل
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 اًمّزضمر ُمٕمٜم٤مه يم٤من وًمق،  إجي٤مسمف سمٕمد سمف اًمّتٝم٤مون قمـ وحتذير ُٕمره شم٠ميمٞمد

 سمف اًمقوم٤مء ًمزوم وإؾم٘م٤مط طمٙمٛمف إسمٓم٤مل ذًمؽ ذم ٙم٤منًم يٗمٕمؾ ٓ طمّتك قمٜمف

 ىمد أّٟمف احلدي٨م وضمف وإّٟمام،  يٚمزم ومال ُمٕمّمٞم٦مً  يّمػم سم٤مًمٜمّٝمل يم٤من إذ

 رّضاً  قمٜمٝمؿ يٍمف وٓ ٟمٗمٕم٤مً  اًمٕم٤مضمؾ ذم هلؿ جيرّ  ٓ أُمر ذًمؽ أنّ  أقمٚمٛمٝمؿ

 ملَ  ؿمٞمئ٤مً  سم٤مًمٜمّذر شمدريمقن أّٟمٙمؿ قمغم شمٜمذروا ٓ:  وم٘م٤مل،  ىمْم٤مء يٖمػّم  وٓ

 ٟمذرشمؿ وم٢مذا،  قمٚمٞمٙمؿ ىمّدره ُم٤م قمٜمٙمؿ سمف شمٍمومقا أو ًمٙمؿ اهلل ي٘مّدره

 . يمالُمف اٟمتٝمك .ًمٙمؿ ٓزمٌ  ٟمذرمتقه اًمذي وم٢منّ  سم٤مًمقوم٤مء وم٤مظمرضمقا

 قمبٞمد أيب يمالم ُمـ وأصٚمف،  ًمٚمخّٓم٤ميبّ  اعمّم٤مسمٞمح ّذاح سمٕمض فبَ وٟمَس 

 وضمف:  ي٘مقل قمبٞمد أسمق يم٤من:  وم٘م٤مل،  اًمٙمبػم يمت٤مسمف ذم اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مٚمف ومٞمام

 يم٤من وًمق،  ُم٠مصمامً  يٙمقن أن هق ًمٞمس ومٞمف واًمّتِمديد راًمٜمّذ قمـ اًمٜمّٝمل

ـّ ،  وم٤مقمٚمف دمَحِ  وٓ سمف يقرّم  أن اهلل أُمر ُم٤م يمذًمؽ  قمٜمدي وضمٝمف وًمٙم

 سمف اًمقوم٤مء ذم ومٞمٗمّرط سمف يتٝم٤مون ًمئال ، أُمره وشمٖمٚمٞمظ اًمٜمّذر ؿم٠من شمٕمٔمٞمؿ

  .سمف اًم٘مٞم٤مم ويؽمك

 .واًمّسٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ذم سمف اًمقوم٤مء قمغم احل٨ّم  ُمـ ورد سمام اؾمتدل صمؿّ 

 اًمٖمرض أنّ  إمم ظؾامئـا بعض ذهب:  سم٘مقًمف اعم٤مزرّي  أؿم٤مر ذًمؽ وإمم

  .سمف اًمقوم٤مء قمغم واحلّض  اًمٜمّذر ذم اًمّتحّٗمظ احلدي٨م هبذا

 أن:  ظـدي وحيتؿؾ .احلدي٨م فم٤مهر ُمـ سمٕمٞمد قمٜمدي وهذا:  ىم٤مل

 قمٚمٞمف ص٤مرت عَم٤َّم هل٤م ُمستث٘مالً  سم٤مًم٘مرسم٦م ي٠ميت اًمٜم٤ّمذر أنّ  احلدي٨م وضمف يٙمقن

 .آظمتٞم٤مر ُمٓمٚمؼ ٟمِم٤مط ًمٚمٗمٕمؾ يٜمِمط ٓ وم٢مّٟمف ُمٚمزوم ويمّؾ ،  ٓزٍب  رضسم٦م

َّٓ  اًم٘مرسم٦م يٜمذر ملَ  عَم٤َّم اًمٜم٤ّمذر أنّ  ؾمببف يٙمقن أن:  وحيتؿؾ  أن سمنمط إ
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 . اعمت٘مّرب ٟمّٞم٦م ذم شم٘مدح اًمتل يم٤معمٕم٤موض٦م ص٤مر يريد ُم٤م ًمف يٗمٕمؾ

 إّٟمف " وىمقًمف " سمخػمٍ  ي٠ميت ٓ إّٟمف " ىمقًمف اًمّت٠مويؾ هذا إمم ويِمػم:  ىم٤مل

 هذا قمغم يم٤مًمٜمّّص  وهذا " ًمف ىمّدره اهلل يٙمـ ملَ  ؿمٞمئ٤مً  آدم اسمـ ُمـ ي٘مّرب ٓ

  .ٟمتٝمكا .اًمّتٕمٚمٞمؾ

 .اعمج٤مزات ٟمقع خيّص  وافّثاين .اًمٜمّذر أٟمقاع يٕمؿّ :  إّول وآحتامل

 ؾمبٞمؾ قمغم وىمع سمذًمؽ اإلظمب٤مر إنّ :  وي٘م٤مل:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وزاد

 قمـ واًمٜمّٝمل،  سمسببف اخلػم ي٠ميت وٓ اًم٘مدر يٖم٤مًم٥م ٓ أّٟمف ُمـ اإلقمالم

ـّ  ذم ذًمؽ ي٘مع أن ظمِمٞم٦م ذًمؽ ظمالف اقمت٘م٤مد   .اجلٝمٚم٦م سمٕمض فم

َّٓ  .ُمب٤مح أّٟمف مافٍؽ  مذهب وحمّّمؾ:  ىم٤مل  ًمتٙمّرره ُم١مسّمداً  يم٤من إذا إ

 ـمٞم٥م همػم ُمـ سم٤مًمّتٙمّٚمػ ومٞمٗمٕمٚمف ومٕمٚمف قمٚمٞمف يث٘مؾ وم٘مد أوىم٤مت ذم قمٚمٞمف

  . يٙمره ومحٞمٜمئذٍ  اًمٜمّّٞم٦م ظم٤مًمص وهمػم ٟمٗمس

 ٓ قم٘مب٤مه إنّ :  أي " سمخػمٍ  ي٠ميت ٓ " ىمقًمف حمتٛمالت أطمد وهذا:  ىم٤مل

 ملَ  خلػمٍ  ؾمبب٤مً  يٙمقن ٓ ُمٕمٜم٤مه يٙمقن وىمد،  سمف اًمقوم٤مء يتٕمّذر وىمد،  حتٛمد

 .احلدي٨م ذم يمام ي٘مّدر

 حيتؿؾ:  وم٘م٤مل . يمالُمف اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ صّدر إظمػم آطمتامل وهبذا

 راًمٜم٤ّمذ ٟمٗمس ذم ظمػم سمسب٥م ي٠ميت ٓ:  ىم٤مل يم٠مّٟمف ًمٚمّسببّٞم٦م اًمب٤مء شمٙمقن أن

 يم٤من وإن،  ًمف حيّمؾ قمقضٍ  همػم ُمـ واًمّٓم٤مقم٦م اًم٘مرسم٦م ـمٚم٥م ذم وـمبٕمف

ـّ ،  ٟمذره٤م اًمتل اًمّٓم٤مقم٦م ومٕمؾ وهق، ظمػمٌ  قمٚمٞمف يؽمشّم٥م  ذًمؽ ؾمب٥م ًمٙم

  .همرضف طمّمقل اخلػم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يردّ  ٓ أّٟمف " سمخػمٍ  ي٠ميت ٓ " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل
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 .إظمرى اًمّرواي٤مت سمّٞمٜمتف يمام اًم٘مدر

 ٓ " اًمٜمّسخ سمٕمض ذم ووىمع،  ًمأليمثر يمذا " ي٠ميت ٓ " ىمقًمف :  تـبقفٌ 

ـٍ  وًمٞمس ي٤مء سمٖمػم " ي٠مت  . اًمٕمرب يمالم ُمـ ٟمٔمػمه ؾمٛمع ىمد ّٕٟمف 5 سمٚمح

 أن وهق،  همري٥ٌم  اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب هذا:  إقمالم ذم اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م أيمثر ذيمر وىمد،  واضمب٤مً  يم٤من ومٕمؾ إذا طمّتك رء ومٕمؾ قمـ يٜمٝمك

 ًمثبقت ُمٙمروه اًمٜمّذر أنّ  - افّشاؾعلّ  كّص  قمـ ّسٜمجّل اًم قمكمّ  أسمق وٟم٘مٚمف -

 .اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٜمٝمؿ سمف وضمزم،  ادافؽّقة ظـ ٟم٘مؾ ويمذا ، قمٜمف اًمٜمّٝمل

 افّشاؾعّقة قمـ واجلزم . قمٜمٝمؿ اخلالف إمم اًمٕمريبّ  اسمـ وأؿم٤مر

 .سم٤مًمٙمراه٦م

 ظم٤مًمص سمف ي٘مّمد ملَ  ّٕٟمف،  حمْم٦م ـم٤مقم٦م ًمٞمس سم٠مّٟمف واطمتّجقا:  ىم٤مل

  .اًمتزُمف سمام رضراً  قمٜمٝم٤م يدومع أو ٟمٗمسف يٜمٗمع أن ىمّمد وإّٟمام اًم٘مرسم٦م

،  حتريؿٍ  يمراه٦م أّّن٤م ذم رواية وظـدهؿ،  سم٤مًمٙمراه٦م احلـابؾة وضمزم

 .صّحتٝم٤م ذم سمٕمْمٝمؿ وشمقىّمػ

 أيب طمدي٨م وأورد،  اًمٜمّذر يمراه٦م شمرضمؿ أن سمٕمد اًمؽّمُمذّي  وىم٤مل

 بعض ظـد هذا قمغم اًمٕمٛمؾ .قمٛمر اسمـ قمـ اًمب٤مب وذم:  ىم٤مل صمؿّ  .هريرة

 ابـ وؿال .اًمٜمّذر يمرهقا وهمػمهؿ ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  أصحاب مـ افعؾؿ أهؾ

 ٟمذر وم٢من،  اعمٕمّمٞم٦م وذم اًمّٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمّذر ذم اًمٙمراه٦م ُمٕمٜمك:  ادبارك

  .اًمٜمّذر ًمف ويٙمره،  أضمرٌ  ومٞمف ومٚمف سمف ومقرّم  اًمّٓم٤مقم٦م ذم اًمّرضمؾ

 أنّ  شم٘متض وم٢مّّن٤م اًم٘مقاقمد قمغم إؿمٙم٤مل وومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 واًمٜمّذر،  ُمٕمّمٞم٦مٌ  اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمقؾمٞمٚم٦م أنّ  يمام ـم٤مقم٦مٌ  ًمّٓم٤مقم٦ما إمم اًمقؾمٞمٚم٦م
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َّٓ  ىمرسم٦م يٙمقن أن ومٞمٚمزم اًم٘مرسم٦م اًمتزام إمم وؾمٞمٚم٦م  قمغم دلَّ  احلدي٨م أنّ  إ

،  قمٚمٞمف اًمٜمّٝمل ومحٛمؾ اعمج٤مزاة ٟمذر سملم اًمّتٗمرىم٦م إمم أؿم٤مر صمؿّ  . اًمٙمراه٦م

 .حمْم٦مٌ  ىمرسم٦م ومٝمق آسمتداء ٟمذر وسملم

 واعمخت٤مر،  اؾمتحب٤مسمف اًم٘مٞم٤مس:  ًمقؾمٞمطا ذح ذم اًمّدم أيب اسمـ وىم٤مل

 .سمٛمٙمروهٍ  وًمٞمس إومم ظمالف أّٟمف

،  ّنٍل  قمٛمقم ذم اٟمدرج ُم٤م إومم ظمالف سم٠منّ  وٟمقزع،  ىم٤مل يمذا

 اًمٜمّذر قمـ اًمٜمّٝمل صمب٧م وىمد،  سمخّمقصف قمٜمف ّنل ُم٤م واعمٙمروه

 .ُمٙمروه٤مً  ومٞمٙمقن سمخّمقصف

اًمٜمٝمل  صمبقت ُمع سمٛمٙمروهٍ  ًمٞمس سم٠مّٟمف ًمس٤مٟمف اٟمٓمٚمؼ ممّـ ٕشمٕمّج٥م وإيّن 

 .شمٜمزيف يمراه٦م ُمٙمروه٤مً  يٙمقن أن درضم٤مشمف وم٠مىمّؾ ،  قمٜمف اًمٍّميح

 إصّح  إنّ :  وم٘م٤مل اعمٝمّذب ذح ذم اًمٜمّقوّي  اؾمتحب٤مسمف قمغم سمٜمك وممّـ

 .اًمّدقم٤مء وم٠مؿمبف هلل ُمٜم٤مضم٤مة ّّٕن٤م،  يبٓمٚمٝم٤م ٓ اًمّّمالة ذم سم٤مًمٜمّذر اًمّتٚمّٗمظ أنّ 

  .ٟمتٝمكا

 أومم اًمّّمالة اظمؾد ومٕمٚمف ومؽمك ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌّمء قمـ اًمٜمّٝمل صمب٧م وإذا

 اًمّتؼّمر ٟمذر ه١مٓء يمالم قمٚمٞمف ؿؾحُي  ُم٤م وأطمسـ ؟ ُمستحّب٤مً  يٙمقن ومٙمٞمػ

 .اعمج٤مزاة قمغم ٕومٕمٚمٜمف أو يمذا أومٕمؾ أن قمكمّ  هلل:  ي٘مقل سم٠من اعمحض

 سمام اًم٘مٞم٤مم قمدم طم٤مًمف ُمـ قمٚمؿ ُمـ قمغم اًمٜمّٝمل بعضفؿ محؾ وؿد

 .اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م طمٙم٤مه .اًمتزُمف

 افؼايض وظـ اًمٜمّذر يمراه٦م افّشاؾعّقة أـثر ظـ ومٕم٦ماًمرّ  اسمـ ٟم٘مؾ ٤موعَمَّ 

 سمف ورّم  ُمـ قمغم أصمٜمك اهلل ٕنّ  5 ُمستح٥ّم  أّٟمف وافغزايلّ  بعده ادتقيل حسغ
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  .ىمرسم٦م ومٞمٙمقن اًم٘مرسم٦م إمم وؾمٞمٚم٦م وّٕٟمف، 

 ٟمذر يمراهتف قمغم اخلؼم دلَّ  اًمذي:  ومٞم٘م٤مل يتقؾّمط أن يٛمٙمـ:  ىم٤مل

 همرض٤مً  ومٞمف ًمٚمٜم٤ّمذر ٕنّ  5 حمْم٦م ٦مىمرسم ومٝمق اًمّتؼّمر ٟمذر وأُّم٤م،  اعمج٤مزاة

 صمقاب ومقق وهق،  اًمقاضم٥م صمقاب قمٚمٞمف يث٤مب أن وهق،  صحٞمح٤مً 

 . ٟمتٝمكا .اًمّتٓمّقع

 اًمٜمّٝمل ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ورد ُم٤م سمحٛمؾ " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمبّل  وضمزم

 اهلل ؿمٗمك إن:  ُمثالً  ي٘مقل أن حمّٚمف اًمٜمّٝمل هذا:  وم٘م٤مل .اعمج٤مزاة ٟمذر قمغم

 اًم٘مرسم٦م ومٕمؾ وىمػ عَم٤َّم أّٟمف اًمٙمراه٦م ووضمف،  يمذا صدىم٦م ومٕمكمّ  ُمريض

 ٟمّٞم٦م ًمف يتٛمّحض ملَ  أّٟمف فمٝمر اعمذيمقر اًمٖمرض طمّمقل قمغم اعمذيمقر

،  اعمٕم٤مرض٦م ُمسٚمؽ ومٞمٝم٤م ؾمٚمؽ سمؾ ُمٜمف صدر ٤معمِ  شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمّت٘مّرب

 وهذه،  ؿمٗم٤مئف قمغم ٘مفقمٚمَّ  سمام يتّمّدق ملَ  ُمريْمف يِمػ ملَ  ًمق أّٟمف ويقّضحف

َّٓ  ؿمٞمئ٤مً  ُم٤مًمف ُمـ خيرج ٓ وم٢مّٟمف اًمبخٞمؾ طم٤مًم٦م  ُم٤م قمغم يزيد قم٤مضمؾٍ  سمٕمقضٍ  إ

 إّٟمام " ًم٘مقًمف احلدي٨م ذم إًمٞمف اعمِم٤مر هق اعمٕمٜمك وهذا .هم٤مًمب٤مً  أظمرج

 ( ). " خيرضمف اًمبخٞمؾ يٙمـ ملَ  ُم٤م اًمبخٞمؾ ُمـ سمف يستخرج

ـّ  ضم٤مهؾ اقمت٘م٤مد هذا إمم يٜمْمؿّ  وىمد:  ىم٤مل  يقضم٥م اًمٜمّذر أنّ  ئم

 ذًمؽ ٕضمؾ اًمٖمرض ذًمؽ ٕمفُم يٗمٕمؾ اهلل أنّ  أو،  اًمٖمرض ذًمؽ طمّمقل

 ُمـ يردّ  ٓ اًمٜمّذر وم٢منّ  " أيْم٤مً  احلدي٨م ذم سم٘مقًمف اإلؿم٤مرة وإًمٞمٝمام،  اًمٜمّذر

__________________ 
ُمـ ـمريؼ إقمرج قمـ أيب هريرة (  6236) وُمسٚمؿ (  2062) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

َـّ اًمٜمذر يقاومُؼ : رومٕمف  ب ُمـ اسمـ آدم ؿمٞمئ٤ًم مل يٙمـ اهلل ىمدره ًمف ، وًمٙم إن اًمٜمذر ٓ ي٘مرر

 .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .خيرج اًم٘مدَر ، ومٞمخرج سمذًمؽ ُمـ اًمبخٞمؾ ُم٤م مل يٙمـ اًمبخٞمؾ يريد أنْ 

 .وؾمٞم٠ميت أيْم٤مً  .وىمد ذيمر ذم اًمنمح سمٕمض أًمٗم٤مفمف
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 .سيح ظمٓم٠م واًمّث٤مٟمٞم٦م اًمٙمٗمر شم٘م٤مرب إومم واحل٤مًم٦م " ؿمٞمئ٤مً  اهلل ىمدر

 اٟمتٝمك

 . أيْم٤مً  اًمٙمٗمر ُمـ شم٘مرب سمؾ:  ىمٚم٧م

 ٙمراه٦ماًم قمغم اخلؼم ذم اًمقارد اًمٜمّٝمل محؾ اًمٕمٚمامء قمـ اًم٘مرـمبّل  ٟم٘مؾ صمؿّ 

 ذًمؽ قمٚمٞمف خي٤مف ُمـ طمّؼ  ذم اًمّتحريؿ قمغم أّٟمف زم ئمٝمر اًمذي:  وىم٤مل، 

 ُمـ طمّؼ  ذم واًمٙمراه٦م،  ً حمّرُم٤م ذًمؽ قمغم إىمداُمف ومٞمٙمقن اًمٗم٤مؾمد آقمت٘م٤مد

  .ٟمتٝمكا .ذًمؽ يٕمت٘مد ملَ 

ـٌ  شمٗمّمٞمٌؾ  وهق  .طمس

 ذم وم٢مّّن٤م اًمٜمّذر قمـ اًمٜمّٝمل ذم احلدي٨م راوي قمٛمر اسمـ ىمّّم٦م وي١مّيده

 ىمقًمف ذم ىمت٤مدة قمـ صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  اًمّٓمؼمّي  أظمرج دوىم . اعمج٤مزاة ٟمذر

 اًمّّمالة ُمـ اهلل ـم٤مقم٦م يٜمذرون يم٤مٟمقا:  ىم٤مل { سم٤مًمٜمّذر يقومقن } شمٕم٤ممم

 اهلل ومساّمهؿ . قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض وُم٤م واًمٕمٛمرة واحل٩ّم  واًمّزيم٤مة واًمّّمٞم٤مم

 .أسمراراً 

 .اعمج٤مزاة ٟمذر همػم ذم وىمع اًمّثٜم٤مء أنّ  ذم سيح وهذا

 واحلدي٨م أي٦م سملم اجلؿع إمم ( ) ؽّمَج٦ماًم ذم رُمز اًمبخ٤مرّي  ويم٠منّ 

 ُم٤مل ومٞمف ُم٤م اًمٜمّذر ُمـ قمٜمف اعمٜمٝمّل  أنّ  سم٤مًمبخٞمؾ اًمّتٕمبػم يِمٕمر وىمد،  سمذًمؽ

 قمـ شمٙم٤مؾمؾ ُمـ سم٤مًمبخؾ يقصػ ىمد ًمٙمـ،  اعمج٤مزاة ُمـ أظمّص  ومٞمٙمقن

 يّمؾر  ومٚمؿ قمٜمده يمرتذُ  ُمـ اًمبخٞمؾ : اعمِمٝمقر احلدي٨م ذم يمام . اًمّٓم٤مقم٦م

 ذم ؿمٞمخٜم٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مر،  طمّب٤من اسمـ حفصحَّ و اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف . قمكمّ 

__________________ 
 ( "يقومقن سم٤مًمٜمذر"وىمقل اهلل ، سم٤مب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ) طمٞم٨م ىم٤مل   (6)
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  .اًمؽّمُمذّي  ذح

 ًم٘مقًمف . اعمج٤مزاة سمٜمذر اًمقوم٤مء وضمقب قمغم آّتػاق اًم٘مرـمبّل  ٟم٘مؾ صمؿّ 

 .وهمػمه ؼٕمٚمّ اعمُ  سملم يٗمّرق وملَ  .  ومٚمٞمٓمٕمف شمٕم٤ممم اهلل يٓمٞمع أن ٟمذر ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص

  اٟمتٝمك

 يمقراعمذ سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل ذم ًمٙمـ،  ؿسٚمَّ ُمُ  ذيمره اًمذي وآشّمٗم٤مق

  .ٟمٔمرٌ  اعمٕمٚمؼ سم٤مًمٜمّذر اًمقوم٤مء ًمقضمقب

وًمٚمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب  ( افبخقؾ مـ فب يستخرج وإّكام) :  ؿقفف

 لٞمٜمي١مشم يٙمـ ملَ  ُم٤م قمٚمٞمف لٞمٜمومٞم١مشم اًمبخٞمؾ ُمـ سمف اهلل ومٞمستخرج : هريرة 

 .يٕمٓمٞمٜمل:  أي .ًمأليمثر يمذا . ىمبؾ ُمـ قمٚمٞمف

 سم٠مّّن٤م ٧مووضّمٝم . سم٤مجلزم " ي١مشمٜمل " ( )اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ووىمع

 " ي١ميت " ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ووىمع،  سمٚمؿ ومجزُم٧م " يٙمـ " ىمقًمف ُمـ سمدٌل 

 قمٚمٞمف يٞمّّس  يٙمـ ملَ  ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٞمّّس  " ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م وذم،  اعمقضٕملم ذم

 ." ذًمؽ ىمبؾ ُمـ

 يريد اًمبخٞمؾ يٙمـ ملَ  ُم٤م اًمبخٞمؾ ُمـ سمذًمؽ ومٞمخرج " ُمسٚمؿ رواي٦م وذم

 .اًمّرواي٤مت أوضح وهذه ." خيرج أن

 دومع أو ُمٜمٗمٕم٦م حتّمٞمؾ قمغم اًمٜمّذر شمٕمٚمٞمؼ اًمٜم٤ّمس قم٤مدة:  وّي اًمبٞمْم٤م ىم٤مل

 يت٘مّرب أن أراد إذا اًمّسخّل  إذ 5 اًمبخالء ومٕمؾ ّٕٟمف قمٜمف ومٜمٝمل،  ُمرّضةٍ 

َّٓ  يده ُمـ رء سم٢مظمراج ٟمٗمسف شمٓم٤موقمف ٓ واًمبخٞمؾ،  إًمٞمف سم٤مدر  ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم إ

 يٖمٜمل ٓ وذًمؽ،  ًمف حيّمؾ ُم٤م ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ومٞمٚمتزُمف أّوًٓ  يستقومٞمف قمقض

__________________ 
 (  / )سبق ترمجته , هو أبو اهليثم حممد بن مكي (  )
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 ىمض ّذاً  قمٜمف يردّ  وٓ ًمف ي٘مّدر ملَ ،  ظمػماً  إًمٞمف يسقق ومال ؿمٞمئ٤مً  اًم٘مدر ُمـ

ـّ ،  قمٚمٞمف  يٙمـ ملَ  ًمقٓه ُم٤م اًمبخٞمؾ ُمـ ومٞمخرج اًم٘مدر يقاومؼ ىمد اًمٜمّذر ًمٙم

 .ًمٞمخرضمف

 ٕنّ ،  اًمٜم٤ّمذر اًمتزُمف سمام اًمقوم٤مء وضمقب قمغم طمّج٦م ومٞمف:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 إظمراضمف يٚمزُمف ملَ  ًمق ٢مّٟمفوم " سمف يستخرج " سم٘مقًمف ذًمؽ قمغم ٟمصَّ  احلدي٨م

 خمػّماً  يم٤من ًمق إذ 5 قمٜمف اًمٜمّذر صدور ُمـ سم٤مًمبخؾ وصٗمف ُمـ اعمراد شمؿّ  ٤معمَ 

  .اإلظمراج قمدم قمغم ًمبخٚمف ٓؾمتٛمرّ  اًمقوم٤مء ذم

  .اًم٘مدرّي٦م قمغم اًمّردّ  احلدي٨م وذم

 ُمٞمت٦م شمدومع اًمّّمدىم٦م إنّ  : أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 ." اًم٘مدر يردّ  ٓ اًمٜمّذر إنّ  " ىمقًمف يٕم٤مرض ومٔم٤مهره .اًمّسقء

،  اًمّسقء ُمٞمت٦م ًمدومع ؾمبب٤مً  شمٙمقن اًمّّمدىم٦م سم٠منّ :  بقـفام ؿعوُي 

 هؾ .اًمّرىمك قمـ ؾم٠مًمف عمـ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد،  يم٤معمسّبب٤مت ُم٘مّدرة وإؾمب٤مب

 داود أسمق أظمرضمف .اهلل ىمدر ُمـ هل : ىم٤مل ؟ ؿمٞمئ٤مً  اهلل ىمدر ُمـ شمردّ 

 ذًمؽ وُمثؾ .اهلل ىمدر إمم اهلل ىمدر ُمـ ٟمٗمرّ  : قمٛمر ىمقل وٟمحقه .واحل٤ميمؿ

 . واًمّتداوي اًمّٓم٥ّم  ُمنموقمّٞم٦م

 ُمـ وًمٙمٜمّف،  اًم٘مدر يردّ  ٓ وم٢مّٟمف سم٤مًمّدقم٤مء ؿمبٞمف اًمٜمّذر:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

،  اًمّدقم٤مء إمم وٟمدب اًمٜمّذر قمـ ّنل وم٘مد ذًمؽ وُمع،  أيْم٤مً  اًم٘مدر

 اهلل إمم اًمّتقضّمف سمف وئمٝمر،  قم٤مضمٚم٦مٌ  قمب٤مدةٌ  اًمّدقم٤مء أنّ  ومٞمف واًمّسب٥م

 إمم اًمٕمب٤مدة شم٠مظمػم ومٞمف وم٢منّ  اًمٜمّذر سمخالف وهذا،  واخلْمقع ًمف عواًمّترّض 

 . أقمٚمؿ واهلل .اًمرّضورة طملم إمم اًمٕمٛمؾ وشمرك احلّمقل طملم
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 مم٤ّم أومْمؾ اًمؼمّ  وضمقه ُمـ ػٙمٚمّ اعمُ  يبتدئف رء يمّؾ  أنّ  احلدي٨م وذم

 .اعم٤موردّي  ىم٤مًمف .سم٤مًمٜمّذر يٚمتزُمف

 اشّمبع ُمـ وأنّ ،  اًمبخؾ وذمّ  اخلػم قمٛمؾ ذم اإلظمالص قمغم احل٨ّم  وومٞمف

 .سمخٞمالً  يٕمدّ  ٓ اعمٜمٝمّٞم٤مت واضمتٜم٥م اعم٠مُمقرات

 .سم٤مًمٜمّذر اًمقوم٤مء ًمؽمَج٦م اًمب٤مب أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مؾمب٦م:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل : تـْبقفٌ 

 إذ قمٚمٞمف شمٕملّم  ُم٤م اًمبخٞمؾ خيرج وإّٟمام ." اًمبخٞمؾ ُمـ سمف يستخرج " ىمقًمف

  .ضمقاداً  ًمٙم٤من سمف يتؼّمع ُم٤م أظمرج ًمق

 ." يستخرج " ًمٗمظ ُمـ اًمؽّمَج٦م ُمٕمٜمك ي١مظمذ:  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 اعمٜمٝمّل  اًمٜمّذر ختّمٞمص إمم أؿم٤مر اًمبخ٤مرّي  يٙمقن أن وحيتؿؾ:  ىمٚم٧م

 شمْمّٛمٜمتف اًمذي اًمّثٜم٤مء وم٢منّ ،  أي٦م سمدًمٞمؾ واًمٚمج٤مج اعمٕم٤موض٦م سمٜمذر قمٜمف

 يمؾ   سمتخّمٞمص واحلدي٨م أي٦م سملم جؿعؾقُ ،  اًم٘مرسم٦م ٟمذر قمغم حمٛمقل

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمٜمّذر صقر ُمـ سمّمقرةٍ  ُمٜمٝمام

 ُمسٚمؿ رواي٦م ذم ووىمع،  اًمّرواي٤مت أيمثر ذم يمذا ( افبخقؾ مـ: ) قفف ؿ

 اسمـ رواي٦م وذم .ًمٚمٜمّس٤مئّل  ويمذا ." اًمِّمحٞمح ُمـ " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم

 ." اًمٚمئٞمؿ ُمـ " ُم٤مضمف

 .ُمّرة سمـ اهلل قمبد قمـ اعمٕمتٛمر سمـ ُمٜمّمقر قمغم اجلٛمٞمع وُمدار

 ُمت٘م٤مرسم٦م واعمٕم٤مين،  ُمٜمّمقر قمـ اًمّرواة ُمـ اعمذيمقر اًمٚمٗمظ ذم وم٤مٓظمتالف

  .أقمؿّ  واًمّٚم١ممَ  أظمّص  اًمِّمّح  ٕنّ  5

 سمخٌؾ  واًمِّمّح ،  يستحّؼ  قمّٛمـ ي٘مت٣م ُم٤م إُمس٤مك اًمبخؾ:  اًمّراهم٥م ىم٤مل

 .قمٚمٞمف يالم ُم٤م ومٕمؾ واًمّٚم١مم،  طمرصٍ  ُمع
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 الحديث الطاذر
إػ بقت  َق أختل أن َت  كذرْت : ؿال ,   ظـ ظؼبة بـ ظامرٍ  -377

,  فتُ تقْ ؾاشتػْ  ملسو هيلع هللا ىلصل هلا رشقل اهلل تِ ػْ شتأل أن ـِ , ؾلمرتْ  اهلل احلرام حاؾقةً 

 ( ). فتؿش وفسـب: ؾؼال 

 

 وُمسٚمؿ أمحد قمٜمد وىمع يمذا .اجلٝمٜمّل  هق ( ظامر بـ ظؼبة ظـ: )  ؿقفف

 ( ).احلدي٨م هذا ذم وهمػممه٤م

 واًم٘مٓم٥م اًم٘مسٓمالينّ  واسمـ اعمٜمذرّي  ىم٤مل ( أختل كذرت: )  ؿقفف

 اعمٝمٛمٚم٦م ٙمّسسم وهل،  قم٤مُمر سمٜم٧م طمّب٤من أمّ  هل:  شمبٕمٝمؿ وُمـ احلٚمبّل 

  .قاومقمِه  ُم٤ميمقٓ ٓسمـ ذًمؽ وٟمسبقا،  اعمقطّمدة وشمِمديد

 ذم ذيمر إّٟمام ؾمٕمد واسمـ،  ؾمٕمد اسمـ قمـ ٟم٘مٚمف إّٟمام ُم٤ميمقٓ اسمـ وم٢منّ 

 زيد اسمـ - وُمقطّمدة سمٜمقنٍ  - ٟم٤ميب سمـ قم٤مُمر سمٜم٧م طمّب٤من أمّ  اًمٜمّس٤مء ـمب٘م٤مت

  .إٟمّم٤مرّي٦م - سمٛمٝمٛمٚمتلم - طمرام سمـ

 زوج وهل،  سمدراً  ؿمٝمد،  ٟم٤ميب سمـ قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م أظم٧م وهل:  ىم٤مل

،  إٟمّم٤مرّي  ٟم٤ميب سمـ قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م ىمبؾ ذيمرَ  ويم٤من،  حمّٞمّم٦م سمـ طمرام

 .ًمف رواي٦م وٓ،  سمدراً  ؿمٝمد وأّٟمف

__________________ 
ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م قمـ أيب ( 6233)وُمسٚمؿ ( 6222)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .(طم٤مومٞم٦م ) وًمٞمس قمٜمد اًمبخ٤مري  .٘مب٦م اخلػم قمـ قم

 (  063) ذم طمدي٨م رىمؿ  شم٘مّدُم٧م شمرَجتف ( 6)
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،  سمدراً  يِمٝمد وملَ  .يمثػمة رواي٦م ًمف وم٢منّ  .ًمٚمجٝمٜمّل  ُمٖم٤مير يمّٚمف وهذا

،  اجلٝمٜمّل  قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م أظم٧م اؾمؿ ٕمرفيُ  ملَ  هذا ومٕمغم،  أٟمّم٤مرّي٤مً  وًمٞمس

 . ذًمؽ قمـ أن رضمٕم٧ُم  صمؿّ  ذيمرُت  ُمـ اعم٘مّدُم٦م ذم شمبٕم٧م يمٜم٧م دوىم

 .اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل

 ـمريؼ ُمـ اًمّسٜمـ وأصح٤مب وٕمحد ( اهلل بقت إػ قَت  أن: )  ؿقفف

 متٌم أنْ  ٟمذرت أظمتف أنّ  ، اجلٝمٜمّل  قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمبد

 .خمتٛمرة همػم طم٤مومٞم٦م

 وهل " قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م ـقم ؾم٤ممل سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  وزاد

 ." قمٚمٞمٝم٤م يِمّؼ  واعمٌم صم٘مٞمٚم٦م اُمرأة

 سمـ قم٘مب٦م أنّ  ، قمّب٤مس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ داود وٕيب

،  اًمبٞم٧م إمم متٌم أن ٟمذرت أظمتف إنّ :  وم٘م٤مل،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؾم٠مل قم٤مُمر

 .ضٕمٗمٝم٤م إًمٞمف وؿمٙم٤م

 ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمبد رواي٦م ذم ( وفسـب فتؿش:  ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼال: )  ؿقفف

 " أّي٤مم صمالصم٦م وًمتّمؿ،  وًمؽميم٥م،  ومٚمتختٛمر ٤مُمره"

 - ؿمامؾم٦م سمـ اًمّرمحـ قمبد طمدي٨َم  احلدي٨م هذا قم٘م٥م ُمسٚمؿ وروى

 قمـ اخلػم أيب قمـ - ُمٝمٛمٚم٦م سمٕمده٤م اعمٞمؿ وختٗمٞمػ اعمٕمجٛم٦م سمٙمّس وهق

  .اًمٞمٛملم يمّٗم٤مرة اًمٜمّذر يمّٗم٤مرة : رومٕمف قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م

 أطمد هق أّي٤مم صمالصم٦م سمّمٞم٤مم إُمر وم٢منّ ،  احلدي٨م هذا ُمـ خمتٍم وًمٕمٚمف

 .اعمذيمقرة قمٙمرُم٦م رواي٦م ذمقمٜمد اًمبٞمٝم٘مل  وىمع ًمٙمـ . اًمٞمٛملم يمّٗم٤مرة أوضمف

 وًمتٝمد " سمٚمٗمظ داود أيب قمٜمد وأصٚمف . سمدٟم٦م وًمتٝمد ومٚمؽميم٥م:  ىم٤مل
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  ."هدي٤مً 

،  " سمدٟم٦مً  وًمتٝمد " سمٚمٗمظ احلدي٨م هذا أظمرج أّٟمف إًمٞمف ٟمس٥م ُمـ ؿووهِ 

 .اهلدي يمرذِ  سمٖمػم قمٙمرُم٦م قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وأورده

:  وم٘م٤مل،  رضمٌؾ  ضم٤مء : سمٚمٗمظ قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ أظمرضمفو 

:  وم٘م٤مل،  اعمٌم قمٚمٞمٝم٤م يِمّؼ  وإّٟمف،  اًمبٞم٧م إمم متٌم أن طمٚمٗم٧م أظمتل إنّ 

  .أظمتؽ قمغم يِمّؼ  أن اهلل أهمٜمك ومام،  متٌم أن شمستٓمع ملَ  إذا ومٚمؽميم٥م ره٤مُمُ 

 .اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل رضمٌؾ  ضم٤مء ، قمّب٤مس اسمـ قمـ يمري٥م ـمريؼ وُمـ

 أظمتؽ سمِم٘م٤مء يّمٜمع ٓ اهلل إنّ :  وم٘م٤مل،  ُم٤مؿمٞم٦م حت٩ّم  أن ٟمذرت أظمتل إنّ 

 .يٛمٞمٜمٝم٤م ًمتٙمّٗمر صمؿّ  رايمب٦مً  ًمتح٩ّم ،  ؿمٞمئ٤مً 

 سمـ قم٘مب٦م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمبد ـمريؼ ُمـ اًمّسٜمـ أصح٤مب وأظمرضمف

 ذًمؽ ومذيمرْت  .خمتٛمرة همػم ُم٤مؿمٞم٦م حت٩ّم  أن أظمتل ٟمذرت : ىم٤مل قم٤مُمر

 صمالصم٦م وًمتّمؿ،  يم٥موًمؽم،  ومٚمتختٛمر أظمتؽ ُمر:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

 . أّي٤مم

 .اهلدي ومٞمف يّمّح  ٓ أّٟمف:  اًمبخ٤مرّي  قمـ اًمؽّمُمذّي  وٟم٘مؾ

 قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م قمـ اجلٞمِم٤مينّ  متٞمؿ أيب ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرج وىمد

 : وومٞمف .طم٤مرسةً  طم٤مومٞم٦مً  اًمٙمٕمب٦م إمم متٌم أن ٟمذرت " اًم٘مّّم٦م هذه ذم

 ّرمحـاًم قمبد أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمّٓمح٤موّي ،  " وًمتّمؿ وًمتٚمبس ًمؽميم٥م

 .ٟمحقه قم٤مُمر سمـ قم٘مب٦م قمـ احلبكمّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞمٜمام : هريرة أيب قمـ ضٕمٞمػ سمسٜمدٍ  اًمبٞمٝم٘مّل  وأظمرج

 اُمرأة وم٢مذا،  اإلسمؾ ُمٜمف ٟمٗمرْت  ٤ملٍ سمخٞمَ  سمٍم إذ اًمٚمٞمؾ ضمقف ذم يسػم
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 ٟم٤مومْم٦مً  قمري٤مٟم٦م ُم٤مؿمٞم٦مً  أطم٩ّم  أن ٟمذرُت :  وم٘م٤مًم٧م،  ؿمٕمره٤م ٟم٤مومْم٦مٌ  قمري٤مٟم٦م

  .دُم٤مً  ًمتٝمرقو صمٞم٤مهب٤م ومٚمتٚمبس ُمره٤م:  وم٘م٤مل،  ؿمٕمري

 حي٩ّم  أن أطمديمؿ ٟمذر إذا : رومٕمف قمٛمران قمـ احلسـ ـمريؼ ُمـ وأورد

 .اٟم٘مٓم٤مع ؾمٜمده وذم .وًمػميم٥م هدي٤مً  ومٚمٞمٝمد ُم٤مؿمٞم٤مً 

 .احلرام اًمبٞم٧م سم٢مشمٞم٤من اًمٜمّذر صّح٦م احلدي٨م ذمو

 .يٜمٕم٘مد ٓ قمٛمرةً  وٓ طمّج٤مً  يٜمق ملَ  إذا حـقػة أيب وظـ

 ُم١مٟم٦م سمتقوّمر ًمؽموّمٝمف دم ًمزُمف ُمِمك ومٚمق،  ًمزُمف رايمب٤مً  هرَ ذَ ٟمَ  إن صمؿّ 

 اًمٕمٛمرة شمٜمتٝمل أن إمم أطمرم طمٞم٨م ُمـ ًمزُمف ُم٤مؿمٞم٤مً  هرَ ذَ ٟمَ  وإن،  اًمّريمقب

 .حـقػة أيب صاحبل ؿقل وهق،  احل٩ّم  أو

  .افّشاؾعلّ  ظـ افؼقفغ أحد ذم دم وًمزُمف،  أضمزأه سمٕمذرٍ  ريم٥م وم٢من

  .؟ صاةٌ  أو بدكةٌ  يؾزمف هؾ.  واختؾػ

 ُمـ يرضمع اًمٕم٤مضمز ذم افؽّقةاد وظـ،  اًمّدم ًمزُمف قمذر سمال ريم٥م وإنْ 

َّٓ  ريم٥م ُم٤م ومٞمٛمٌم ؾىم٤مسمِ   ذم وًمٞمس،  اهلدي ومٞمٚمزُمف ُمٓمٚم٘م٤مً  قمَجزَ  إنْ  إ

 .عفتبِ  ومـ فؾّشاؾعلّ  حّجة ؾفق،  اًمّرضمقع ي٘متض ُم٤م قم٘مب٦م طمدي٨م ـمرق

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  رء يٚمزُمف ٓ:  افّزبر بـ اهلل ظبد وظـ

 وًمٞمس ، شمردّ  وٓ صم٘م٤مت رواهت٤م سم٤مهلدي إُمر زي٤مدة:  اًم٘مرـمبّل  ىم٤مل

 .وذيمره٤م طمٗمٔمٝم٤م ُمـ قمغم سمحّج٦مٍ  قمٜمٝم٤م ؾمٙم٧م ُمـ ؾمٙمقت

ـّ ،  فم٤مهر اًمّرضمقع إجي٤مب قمدم ذم سم٤محلدي٨م واًمّتٛمّسؽ:  ىم٤مل  وًمٙم

 .اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ ُم٤مًمؽ قمٛمدة
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 الحديث الحادي رذر
ـُ  ك شعُد اشتػتَ : أكف ؿال ,   ظـ ظبد اهلل بـ ظباسٍ  -376 ظبادة  ب

, ؾؼال  فتقّؾقت ؿبؾ أن تؼضقَ ,  ّمفـان ظذ أُ  يف كذرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقَل 

  ( ).ؾاؿضف ظـفا:   ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 

ـُ  شعُد  اشتػتك: ف ؿال أكّ  ظـ ظبد اهلل بـ ظباس : )  ؿقفف  (ظبادة ب

 اًمّزهرّي  قمـ وهمػممه٤م وائؾ سمـ وسمٙمر اًمٚمٞم٨م وشم٤مسمٕمف،  ُم٤مًمؽ رواه يمذا

 قمبٞمد قمـ اًمّزهرّي  قمـ يمثػم سمـ ؾمٚمٞمامن وىم٤مل . قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل

 ُمسٜمد ُمـ ضمٕمٚمف . اؾمتٗمتك أّٟمف ، قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد قمـ قمّب٤مس اسمـ قمـ:  اهلل

 .اًمٜمّس٤مئّل  ذًمؽ َجٞمع أظمرج . ؾمٕمد

 قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وُمـ،  إوزاقمّل  رواي٦م ُمـ أيْم٤مً  وأظمرضمف

 .اًمقضمٝملم قمغم اًمّزهرّي  قمـ يمالمه٤م

 زاد ُمـ رواي٦م شمرضمٞمح ومتٕملّم  ،يمام ؾمٞم٠ميت  اًم٘مّّم٦م يدرك ملَ  قمّب٤مس اسمـو

 .قمٜمف أظمذه ىمد قمّب٤مس اسمـ ويٙمقن " قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد قمـ " ومٞمف

 قمـ " َُمـ ىم٤مل ىمقل ويٙمقن،  همػمه قمـ أظمذه يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 سمـ ؾمٕمدِ  ىمّّم٦م قمـ أراد وإّٟمام،  اًمّرواي٦م سمف ي٘مّمد ملَ  " قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد

__________________ 
قمـ حيٞمك سمـ ( 6203)وُمسٚمؿ ، قمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ ( 6263)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

حيٞمك يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ أيب قمتب٦م قمـ اسمـ قمب٤مس 

. 

ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اًمزهري ( 6203)وُمسٚمؿ  (2663، 2063)وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 .سمف
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 .اًمّروايت٤من ومتّتحد قمب٤مدة

 أيب سمـ طم٤مرصم٦م سمـ دًمٞمؿ اسمـ:  أي( اشتػتك شعد بـ ظبادة : ) ؿقفف 

 ، صم٤مسم٧م أسم٤م يٙمٜمك ؾم٤مقمدة سمـ اخلزرج سمـ ـمريػ سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ يٛم٦مظمز

 .اًمّمح٤مسم٦م ُمِم٤مهػم أطمد ؾمٕمد سمـ ىمٞمس واًمد وهق

 وُم٤مت ، سم٤مجلقد اعمِمٝمقريـ وأطمد،  اخلزرج يمبػمَ  ؾمٕمدٌ  ويم٤من

 ظمالوم٦م ذم قمنمة مخس أو،  قمنمة أرسمع ؾمٜم٦م اًمِم٤مم أرض ُمـ سمحقران

 .قمٛمر

 ؾمٕمد:  وؿقؾ.  ُمسٕمقد سمٜم٧م قمٛمرة هل(  ـان ظذ أّمف يف كذرٍ  : ) ؿقفف

 .ظمزرضمّٞم٦م أٟمّم٤مرّي٦م . قمٛمرو سمـ ىمٞمس سمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمّبّل  مخس ؾمٜم٦م وُم٤مشم٧م وسم٤ميٕم٧م أؾمٚمٛم٧م أّّن٤م،  ؾمٕمد اسمـ ذيمر

 رضمٕمقا ومٚماّم :  ىم٤مل،  ُمٕمف قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد واسمٜمٝم٤م اجلٜمدل دوُم٦م همزوة ذم

 .ىمؼمه٤م قمغم ومّمغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ضم٤مء

 طمٞمٜمئذٍ  يم٤من سقمّب٤م اسمـ ٕنّ ،  صح٤ميبّ  ُمرؾمؾ احلدي٨م ومٝمذا هذا وقمغم

 .قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد ُمـ ؾمٛمٕمف أّٟمف ئمٝمر واًمذي 5 سمٛمّٙم٦م أسمقيف ُمع

 وقمٚمٞمٝم٤مإّن أُّمل ُم٤مشم٧م  "وًمٚمبخ٤مري  ( تقّؾقت ؿبؾ أن تؼضقف : )ؿقفف 

 .( ) " شم٘مْمف ملَ  " ُم٤مًمؽ قمـ ىمتٞمب٦م رواي٦م ذمو،  " ٟمذر

 ؟ قمٜمٝم٤م أقمتؼ أن قمٜمٝم٤م أومٞمجزئ " اعمذيمقرة يمثػم سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م وذم

__________________ 
ل  قمـ اًم٘مٕمٜمب( 0032)وإٟمام أظمرضمٝم٤م أسمق داود ، مَل أضمد هذه اًمرواي٦م قمـ ىمتٞمب٦م قمـ ُم٤مًمؽ  (6)

هبذا  .ُمـ ـمريؼ أيب ُمّمٕم٥م يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ(  63/03) "ذح اًمسٜم٦م"واًمبٖمقي ذم ، 

٤م رواي٦م ىمتٞمب٦م وم٘مد أظم . وًمٕمّؾ اًمِم٤مرح أراد اًم٘مٕمٜمبل . اًمٚمٗمظ رضمٝم٤م اًمِمٞمخ٤من قمٜمف قمـ أُمَّ

 .وهق ًمٗمظ رواي٦م اًمٕمٛمدة .اًمٚمٞم٨م قمـ اًمزهري
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،  اعمذيمقر اًمٜمّذر هق ُم٤م سمٞم٤من اًمّرواي٦م هذه وم٠موم٤مدت " أُّمؽ ـقم أقمتؼ:  ىم٤مل

 .شمٗمٕمؾ أن ىمبؾ ومامشم٧م رىمب٦م شمٕمتؼ أن ٟمذرت أّّن٤م وهق

 احلدي٨م ذم ومٞمٙمقن .ُمٕملّم  همػم ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمذراً  ٟمذرت شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 يمّٗم٤مرات أقمغم واًمٕمتؼ،  يٛملم سمٙمّٗم٤مرة اعمٓمٚمؼ اًمٜمّذر ذم أومتك عمـ طمّج٦م

  .قمٜمٝم٤م يٕمتؼ أن أُمره ومٚمذًمؽ،  إيامن

 واًمدة قمغم يم٤من اًمذي اًمٜمّذر أنّ :  سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمؼمّ  قمبد اسمـ وطمٙمك

 ىم٤مل رضمالً  أنّ  ، ذم اًمبخ٤مري قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م إمم واؾمتٜمد،  صٞم٤مم ؾمٕمد

 ذم سم٠منّ  رّده صمؿّ ،  احلدي٨م . صقم وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م أُّمل إنّ  اهلل ي٤م رؾمقَل : 

 أظمتل إنّ :  وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ضم٤مءت : قمّب٤مس اسمـ قمـ اًمّرواي٤مت سمٕمض

  .ُم٤مشم٧م

 يمت٤مب ذم ذًمؽ أوضح٧م وىمد،  أظمرى ىمّّم٦م أّّن٤م واحلّؼ :  ىمٚم٧م

  .( ) اًمّّمٞم٤مم

 سمـ ؾمٕمد أنَّ ، ًمبخ٤مري ُمـ وضمف آظمر قمـ اسمـ قمّب٤مس أظمرج ا :تؽؿؾة 

 أُّمل إنّ  اهلل رؾمقل ي٤م:  وم٘م٤مل ، قمٜمٝم٤م هم٤مئ٥م وهق أُمف شمقومٞم٧م  قمب٤مدة

ىم٤مل  .؟ ٤مقمٜمٝم سمف شمّمّدىم٧م إن رء يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ .قمٜمٝم٤م هم٤مئ٥م وأٟم٤م شمقوّمٞم٧م

  .احلدي٨م .ٟمٕمؿ: 

 أن ٓطمتامل. " ٟمذر وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م أُّمل إنّ  " ىمقًمف ف وسملمسمٞمٜم شمٜم٤مذم وٓ

 .قمٜمٝم٤م اًمّّمدىم٦م وقمـ اًمٜمّذر قمـ ؾم٠مل يٙمقن

__________________ 
( 642) يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ذم اًمٕمٛمدة سمرىمؿ  ذم شم٘مّدم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اسمـ قمّب٤مس   (6)

 .سم٠مسمسط ُمـ ذًمؽ . وؾمٞم٠ميت يمالم اًمِم٤مرح قمـ شمٕمٞملم اًمٜمذر سمٕمد ىمٚمٞمؾ
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 ـمريؼ ُمـ وم٠مظمرج . اعمذيمقرة اًمّّمدىم٦م آظمر وضمف ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  وسملّم 

 أُّمل إنّ  اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م:  ىم٤مل قمب٤مدة سمـ دٕمؾم قمـ اعمسّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد

 ؟ أومْمؾ اًمّّمدىم٦م وم٠مّي :  ىمٚم٧م.  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٜمٝم٤م أوم٠مشمّمّدق،  ٤مشم٧مُم

 .اعم٤مء ؾم٘مل:  ىم٤مل

 ظم٤مًمد سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ " ُم٤مًمؽ همرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف

 أشمٜمتٗمع . اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مل ؾمٕمداً  إنّ ،  سمٚمٗمظ ًمٙمـ،  احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد قمٜمف

 ؟ شم٠مُمرين ومام : ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ُم٤مشم٧م وىمد.  قمٜمٝم٤م شمّمّدىم٧م إن أُّمل

 .اعم٤مء اؾمؼ:  ىم٤مل

 .أقمٚمؿ واهلل .اًمب٤مب هذا ذم وىمع ُم٤م ُم٤مًمؽ قمـ واعمحٗمقظ

، وم٠مومت٤مه أن ي٘مْمٞمف قمٜمٝم٤م  "زاد اًمبخ٤مري (  ؾاؿضف ظـفا : )ؿقفف 

 ـمري٘م٦مً  اعمقرث قمغم ُم٤م اًمقارث ىمْم٤مء ص٤مر:  أي " سمٕمدُ  ٜم٦ّمؾُم  ومٙم٤مٟم٧م

  .ٟمدسم٤مً  أو وضمقسم٤مً  يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  ذقمّٞم٦مً 

 .اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م رواي٦م همػم ذم ًمّزي٤مدةا هذه أر وملَ 

 وأظمرضمف،  واًمٚمٞم٨م ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمـ اًمِّمٞمخ٤من احلدي٨م أظمرج وم٘مد

،  وائؾ سمـ وسمٙمر وُمٕمٛمر ويقٟمس قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ُمـ أيْم٤مً  ُمسٚمؿ

 سمـ ُمقؾمك رواي٦م ُمـ واإلؾمامقمٞمكمّ ،  إوزاقمّل  رواي٦م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل 

،  سمدوّن٤م اًمّزهرّي  قمـ يمّٚمٝمؿ يمٞمس٤من سمـ وص٤مًمح قمتٞمؼ أيب واسمـ قم٘مب٦م

 .اًمّزهرّي  يمالم ُمـ وأفمٜمّٝم٤م

  .ؿمٞمخف ُمـ:  وحيتؿؾ

 .أطمدٍ  قمـ أطمدٌ  حي٩ّم  ٓ:  مافؽ ظـ ٘مؾٟمُ  ُم٤م قمغم شمٕمّ٘م٥م وومٞمٝم٤م
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 رؾمقل زُمـ ُمٜمذ اهلجرة دار أهؾ ُمـ أطمد قمـ يبٚمٖمف ملَ  سم٠مّٟمف:   واطمت٩ّم 

 .ومٞمف أذن وٓ،  سمف أُمر وٓ،  أطمد قمـ طم٩ّم  أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 وم٘مٝم٤مء ذم ُمٕمدود اًمّزهرّي  وهذا 5 ههمػمَ  ذًمؽ ٚمغسم ىمد:  دىمٚمَّ  عمـ ومٞم٘م٤مل

  .احلدي٨م هذا ذم ؿمٞمخف ويم٤من،  اعمديٜم٦م أهؾ

 أنّ  ذم واوم٘مٝمؿ وُمـ فؾّظاهرّية طمزم اسمـ اًمّزي٤مدة هبذه اؾمتدل وىمد

 .احل٤مٓت َجٞمع ذم ُمقرصمف قمـ اًمٜمّذر ىمْم٤مء يٚمزُمف اًمقارث

 اًمٚمٕم٤من ذم ؾمٝمٞمؾ قمـ اًمّزهرّي  طمدي٨م ذم ذًمؽ ٟمٔمػم وىمع وىمد:  ىم٤مل

  .ؾمٜم٦ّم ومٙم٤مٟم٧م:  ىم٤مل ، سمٗمراىمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ي٠مُمره أن ىمبؾ اًمّرضمؾ وم٤مرىمٝم٤م ٤معَمَّ 

 .شعد أمّ  كذر تعقغ يف واختؾػ

 قمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمبٓملم ُمسٚمؿ رواه ٤معمِ  . صقُم٤مً  يم٤من:  ؾؼقؾ

 وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م أُّمل إنّ  اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل رضمؾ ضم٤مء ، قمّب٤مس اسمـ

 .احلدي٨م  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٜمٝم٤م أوم٠مىمْمٞمف.  ؿمٝمر صقم

 .قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد هق اعمذيمقر اًمّرضمؾ أنّ  يتٕملّم  ملَ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ـمريؼ ُمـ أظمرضمف سمام واؾمتدل . اًمؼمّ  قمبد اسمـ ىم٤مًمف . قمت٘م٤مً  يم٤من:  وؿقؾ

 أُّمل إنّ  اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مل قمب٤مدة سمـ ؾمٕمد أنّ  ، حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٜمٝم٤م أقمتؼ أن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ .هٚمٙم٧م

 ٟمذرت يم٤مٟم٧م سم٠مّّن٤م اًمّتٍميح ومٞمف ًمٞمس .إرؾم٤مًمف ُمع فسم٠مٟمّ  : وشمٕمّ٘م٥م

 .ذًمؽ

 وضمف ُمـ وهمػمه " اعمقـّم٠م " ذم ودًمٞمٚمف،  صدىم٦م ٟمذره٤م يم٤من : وؿقؾ

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة قمـ  آظمر
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ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع ظمرج ؾمٕمداً  أنّ  ،أسمٞمف قمـ ضمده 

ف اًمقوم٤مُة ذم اعمديٜم٦م   ُم٤مل اعم٤مل:  ىم٤مًم٧م،  يصأو:  فُمر ُٕ  وم٘مٞمؾ ،وطمرضت أُمَّ

 أن يٜمٗمٕمٝم٤م هؾ .اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل،  ي٘مدم أن ىمبؾ ومتقوّمٞم٧م 5 ؾمٕمدٍ 

 وزاد . ٟمحقه آظمر وضمف ُمـ داود أيب وقمٜمد . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٜمٝم٤م أشمّمّدق

 . احلدي٨م .اعم٤مء:  ىم٤مل ؟ أومْمؾ اًمّّمدىم٦م وم٠مّي  :

  .ذًمؽ ٟمذرت سم٠مّّن٤م اًمّتٍميح ذًمؽ ُمـ رء ذم وًمٞمس

  .ُمبٝمامً  أو اعم٤مل ذم ٟمذره٤م يم٤من أّٟمف ئمٝمر واًمذي:  قمٞم٤مض ىم٤مل

  .أقمٚمؿ واهلل،  ؾمٕمد قمٜمد ُمٕمّٞمٜم٤مً  يم٤من أّٟمف اًمب٤مب طمدي٨م فم٤مهر سمؾ:  ىمٚم٧م

 .اعمّٞم٧م قمـ اًمقاضمب٦م احل٘مقق ىمْم٤مء احلدي٨م وذم

 جي٥م أّٟمف ُم٤مزم   ٟمذرٌ  وقمٚمٞمف،  ُم٤مت ُمـ أنّ  إمم اجلؿفقر ذهب وؿد

َّٓ ،  يقص ملَ  وإن ُم٤مًمف رأس ُمـ ىمْم٤مؤه  اعمقت ُمرض ذم اًمٜمّذر وىمع إن إ

 .اًمّثٚم٨م ُمـ ومٞمٙمقن

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سمذًمؽ يقيص أن . واحلـػّقة ادافؽّقة وذط

 إّّن٤م:  اًمّزهرّي  وىمقل،  هذه ؾمٕمد أمّ  سم٘مّّم٦م ًمٚمجٛمٝمقر واؾمتدل

 أو شمريمتٝم٤م ُمـ ىمْم٤مه ؾمٕمد يٙمقن أن يٛمٙمـ وًمٙمـ،  سمٕمدُ  ؾمٜم٦ّمً  ص٤مرت

 .سمف شمؼّمع

 واًمّتقّصؾ اًمقوم٤مة سمٕمد اًمقاًمديـ سمرّ  ومْمؾ وومٞمف،  إقمٚمؿ اؾمتٗمت٤مء وومٞمف

  .ذُّمتٝمؿ ذم ُم٤م سمراءة إمم

 يٙمقن هؾ . آؾمتئذان سمٕمد إُمر ذم إصقل أهؾ اختؾػ وؿد

  .؟ ٓ أو احلٔمر سمٕمد يم٤مُٕمر
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 أّٟمف ؽره ظـد وافّراجح،  ُمثٚمف أّٟمف " ادحصقل " صاحب ؾرّجح

 .ًمالؾمتحب٤مب أّٟمف احلٔمر سمٕمد إُمر ذم َج٤مقم٦مٌ  رضّمح يمام ًمإلسم٤مطم٦م

 شمرك قمغم ؾمٕمد أمّ  يذمّ  ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف،  ضم٤مئز اًمقصّٞم٦م شمرك أنّ  وومٞمف

  .اعمٜمذر اسمـ ىم٤مًمف،  اًمقصّٞم٦م

  .اًمّتٙمٚمٞمػ قمٜمٝم٤م وؾم٘مط عمقهت٤م شمٕمّذر ىمد قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمٙم٤مر سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ممّـ همػمه٤م ًمٞمّتٕمظ ُمٜمٙمراً  يم٤من ًمق ذًمؽ إٟمٙم٤مر وم٤مئدة سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .زاجلقا قمغم دلَّ  ذًمؽ قمغم أىمرّ  ومٚماّم ،  ؾمٛمٕمف

 .اًمّديـ أُمقر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  اؾمتِم٤مرة ُمـ قمٚمٞمف اًمّّمح٤مسم٦م يم٤من ُم٤م وومٞمف

 .اؾمت٠مذّن٤م أّٟمف قمغم حمٛمقل وهق إمّ  طمٞم٤مة ذم اجلٝم٤مد وومٞمف

 سمرّ  إمم واعمب٤مدرة،  اًمؼمّ  قمٛمؾ إمم واعمس٤مرقم٦م اًمّتحّٛمؾ قمـ اًمّس١مال وومٞمف

 .اًمقاًمديـ

 غمقم ٝم٤مأُم   ضمٕمٚم٧م اُمرأةً  قمٛمر اسمـ وأُمر :ىم٤مل اًمبخ٤مري : تؽؿقؾ 

  صالة ٟمٗمسٝم٤م
ٍ
  ( ) .قمٜمٝم٤م صكّم :  وم٘م٤مل - ومامشم٧م يٕمٜمل - سم٘مب٤مء

 سمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد اسمـ:  أي .سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد قمـ ُم٤مًمؽ أظمرجو

 ٟمٗمسٝم٤م قمغم ضمٕمٚم٧م يم٤مٟم٧م أّّن٤م،  ضمّدشمف قمـ طمّدصمتف أّّن٤م،  قمّٛمتف قمـ طمزم

  ُمسجد إمم ُمِمٞم٤مً 
ٍ
 اسمٜمتٝم٤م قمّب٤مس سمـ اهلل قمبد وم٠مومتك،  شم٘مْمف وملَ  ومامشم٧م ىمب٤مء

 .قمٜمٝم٤م متٌم نأ

:  ُمّرة ىم٤مل .ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرضمف

__________________ 
ٓ ذم اًمٗمتح وٓ ذم ،  ر مَل يذيمر اًمِم٤مرح رمحف اهلل َُمـ َوَصؾ هذا اًمتٕمٚمٞمؼ قمـ اسمـ قمٛم  (6)

 "شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ"يمت٤مسمف 
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  . وًمّٞمف قمٜمف ىم٣م ٟمذر وقمٚمٞمف ُم٤مت إذا:  ىم٤مل قمّب٤مس اسمـ قمـ

 شمٕمتٙمػ أن ٟمذرت اُمرأة أنّ  ، قمتب٦م سمـ اهلل قمبد سمـ قمقن ـمريؼ وُمـ

  .أُّمؽ قمـ اقمتٙمػ:  قمّب٤مس اسمـ وم٘م٤مل،  شمٕمتٙمػ وملَ  ومامشم٧م أّي٤مم قمنمة

 .ذًمؽ ظمالف قمّب٤مس واسمـ قمٛمر اسمـ قمـ وضم٤مء

 ي٘مقل يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمبد أنّ ،  سمٚمٖمف إّٟمف:  " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل

 .أطمد قمـ أطمدٌ  يّمقم وٓ،  أطمدٍ  قمـ أطمدٌ  ُيّمكمر  ٓ: 

 رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ ُمقؾمك سمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  وأظمرج

 قمـ أطمد يّمقم وٓ،  أطمدٍ  قمـ أطمدٌ  ُيّمكمر  ٓ:  ىم٤مل .قمّب٤مس اسمـ قمـ

  .أطمد

 قمـ هذا ذم واًمٜمّ٘مؾ:  ىم٤مل صمؿّ ،  ُمقىمقوم٤مً  ـمري٘مف ُمـ اًمؼمّ  قمبد اسمـ أورده

  .ُمْمٓمرب قمّب٤مس اسمـ

 ذم واًمٜمّٗمل،  ُم٤مت ُمـ طمّؼ  ذم اإلصمب٤مت سمحٛمؾ اجلؿع ويؿؽـ:  ىمٚم٧م

 . احلّل  طمّؼ 

 ُم٤مت إذا سمام اعمّٞم٧م طمّؼ  ذم ختّمٞمّمف قمغم يدّل  ُم٤م قمٜمف وضمدت صمؿّ 

 اسمـ ؾمئؾ:  صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ ومٕمٜمد،  واضم٥م رء وقمٚمٞمف

 .اًمٜمّذر قمٜمف يّم٤مم:  وم٘م٤مل . ٟمذر وقمٚمٞمف ُم٤مت رضمؾ قمـ قمّب٤مس

 ."قمٜمٝم٤م صكم" سم٘مقًمف أراد قمٛمر اسمـ يٙمقن أن حيتؿؾ:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

َّٓ  قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا : ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اًمٕمٛمؾ  ومٕمدّ  .صمالث ُمـ إ

 ُمـ ًمٚمقاًمد ُمٙمتقسم٦م حل٦ماًمّّم٤م وم٠مقمامًمف يمسبف ُمـ اًمقًمد ٕنّ ،  اًمقًمد ُمٜمٝم٤م

 وًمق هل٤م ُمٙمتتب٦مٌ  صالشمؽ أنّ  قمٜمٝم٤م صكم ومٛمٕمٜمك،  أضمره ُمـ يٜم٘مص أن همػم
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  .ٟمٗمسؽ قمـ شمٜمقي إّٟمام يمٜم٧م

 سم٤مًمقًمد اجلقاز ختّمٞمص يمالُمف وطم٤مصؾ .شمٙمّٚمٗمف خيٗمك وٓ ، ىم٤مل يمذا

 .مافؽ اإلمام أصحاب مـ مصعب وأبق وهب ابـ جـح ذفؽ وإػ، 

 قمـ أطمدٌ  ُيّمكمر  ٓ أّٟمف،  اإلَج٤مع ٟم٘مؾ طمٞم٨م سمّٓم٤مل اسمـ قمغم شمٕمّ٘م٥م وومٞمف

  .ُمّٞم٧م قمـ وٓ طمّل  قمـ ٓ.  ؾمٜم٦ّم وٓ ومرض٤مً  ٓ أطمدٍ 

،  اًمبدٟمّٞم٦م اًمٕمب٤مدات َجٞمع ذم جل٤مز ضم٤مز ًمق ذًمؽ أنّ ،  اعُمٝمٚم٥َّم قمـ وٟم٘مؾ

 قمـ ّنل وعم٤م،  أسمقيف قمـ يٗمٕمٚمف أن سمذًمؽ أطمّؼ  اًمِّم٤مرع وًمٙم٤من

َّٓ  ٗمسٍ ٟم يمّؾ  شمٙمس٥م وٓ} ىمقًمف ُمٕمٜمك وًمبٓمؾ،  ًمٕمّٛمف آؾمتٖمٗم٤مر  إ

  اٟمتٝمك. {قمٚمٞمٝم٤م

 طمّؼ  ذم ذيمره ُم٤م ظمّمقص٤مً  . شمٕمّ٘مبف وضمف خيٗمك ٓ ىم٤مل ُم٤م وَجٞمع

 .أقمٚمؿ واهلل .اّتػاؿاً  خمّمقص ومٕمٛمقُمٝم٤م أي٦م وأُّم٤م،  اًمِّم٤مرع

 .قمٚمٞمٝم٤م صكم:  ىم٤مل .اًمٜمّسخ سمٕمض ذم وىمع أّٟمف اًمٙمرُم٤مينّ  ذيمر : تـْبقفٌ 

 . رأٍي  قمغم "قمـ" سمٛمٕمٜمك "قمغم" سم٠منّ  وضّمف

  إمم راضمعٌ  ػماًمّْمٛم أو:  ىم٤مل
ٍ
 .ىمب٤مء
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 الحديث الثاني رذر
اهلل إّن مـ  يا رشقَل : ؿؾت : ؿال   ظـ ـعب بـ مافٍؽ  -376

, ؾؼال رشقل اهلل  ع مـ مايل صدؿًة إػ اهلل وإػ رشقففؾِ َخ أكْ  تقبتل أنْ 

 ( )., ؾفق خٌر فؽ ؽمافِ  ؽ ظؾقؽ بعَض مِس أَ :  ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ( )(  ظـ ـعب بـ مافٍؽ : ) ؿقفف 

 اًمّٓمقيؾ احلدي٨م:  أي(  اهلل إّن مـ تقبتل يا رشقَل : ؿؾت : ) ؿقفف 

 ويمالمِ  فيمالُمِ  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوَّنْ ،  شمبقك همزوة ذم ختّٚمٗمف ىمّّم٦م ذم

  .ٞمفرومٞم٘مَ 

__________________ 
ُمـ ـمرق ( 6224)وُمسٚمؿ ( 2066،  3044،  3662،  6232)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م قمـ قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م قمـ يمٕم٥م سمـ قمـ اًمزهري قمـ 

 . ُم٤مًمؽ

، سمٙمّس اًمالم ، سمـ ؾمٚمِٛم٦م  سمـ أيب يمٕم٥م سمـ اًم٘ملم سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمقاد سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥ما( 6)

 .وي٘م٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ،  قمبد اهللَّ إٟمّم٤مري اًمّسٚمٛمل سمٗمتحتلم ، وي٘م٤مل أسمق سمِمػم أسمق 

يم٤مٟم٧م يمٜمٞم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ : روى اًمبٖمقّي قمـ إؾمامقمٞمؾ ُمـ وًمد يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ، ىم٤مل 

قمر ومل يٙمـ عم٤مًمٍؽ وًمد همػم يمٕم٥م اًمِم٤م. أسم٤م قمبد اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلصذم اجل٤مهٚمٞم٦م أسم٤م سمِمػم ، ومٙمٜم٤َّمه اًمٜمبّل 

وؿمٝمد ُأطمدًا وُم٤م سمٕمده٤م ، وختّٚمػ ، وختّٚمػ قمـ سمدر ، اعمِمٝمقر ، وؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م وسم٤ميع هب٤م 

 .ذم شمبقك ، وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ شمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ

 :ىم٤مل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمٞمتلم يم٤مٟم٤م ؾمب٥م إؾمالم دوس ، ومه٤م : وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ 

 وظمٞمؼم صمّؿ أهمٛمدٟم٤م اًمّسٞمقوم٤م   ىمْمٞمٜم٤م ُمـ هت٤مُم٦م يمّؾ وشمر 

ـّ دوؾم٤ًم أو صم٘مٞمٗم٤م  ق ٟمٓم٘م٧م ًم٘م٤مًم٧م ختؼّمٟم٤م وًم  ىمقاـمٕمٝم

 .ظمذوا ٕٟمٗمسٙمؿ ، ٓ يٜمزل سمٙمؿ ُم٤م ٟمزل سمث٘مٞمػ: ومٚمامَّ سمٚمغ ذًمؽ دوؾم٤ًم ىم٤مًمقا 

 ذه٥م: ٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ، قمـ أسمٞمف وىم .ُم٤مت أي٤مم ىمتؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ىم٤مل اسمـ طمّب٤من 

 .ُمٕم٤موي٦م سمٚمٖمٜمل أٟمف ُم٤مت سم٤مًمِم٤مم ذم ظمالوم٦م: وىم٤مل اًمبٖمقّي ، سمٍمه ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م 

  .اإلص٤مسم٦م سمتجقز
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 ٟمزًم٧م ٤معَمَّ :  ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمردويف سمـا وقمٜمد

 .فوريمبت يده ٚم٧موم٘مبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل أشمٞم٧م شمقسمتل

  سمٜمقنٍ  ( أكخؾع أن) :  ؿقفف
ٍ
 يمام ُم٤مزم ُمـ أقمرى:  أي .٦مٍ ُمٕمجٛم وظم٤مء

 .صمقسمف ظمٚمع إذا اإلٟمس٤من يٕمرى

 أو،  ُمتّمّدىم٤مً :  أي . احل٤مل ُمقضع ذم ُمّمدر هق( صدؿًة : ) ؿقفف 

 .أيْم٤مً  ُمّمدر وهق،  أشمّمّدق ُمٕمٜمك أٟمخٚمع ضّٛمـ

 داود أسمق زاد ( فؽ خر ؾفق , مافؽ بعَض  ظؾقؽ أمسؽ) :  ؿقفف

ؿمٝم٤مب  قمـ اسمـ وه٥م قمـ يقٟمس قمـ اسمـ ( ) ص٤مًمح سمـ أمحد قمـ

 ُمـ بخ٤مرياًم قمٜمد وهق ." سمخٞمؼم اًمذي ؾمٝمٛمل أُمسؽ إيّن :  وم٘مٚم٧م"

 .ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ آظمر وضمف

 داود أيب قمٜمد اًمّسٜمد هبذا اًمّزهرّي  قمـ إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م ذم وىمعو

:  ىم٤مل،  صدىم٦مً  ورؾمقًمف هلل يمّٚمف ُم٤مزم ُمـ أظمرج أن شمقسمتل ُمـ إنّ  : سمٚمٗمظ

 وم٢ميّن :  ىمٚم٧م،  ٟمٕمؿ:  ىم٤مل؟  ومثٚمثف:  ىمٚم٧م،  ٓ:  ىم٤مل،  ؟ ومٜمّمٗمف:  ىمٚم٧م،  ٓ

 .سمخٞمؼم اًمذي ؾمٝمٛمل أُمسؽ

 ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م اسمـ قمـ اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ وأظمرج

 ُمـ أٟمخٚمع وإيّن  . وومٞمف . احلدي٨م ومذيمر ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمّبّل  ىم٤مل أّٟمف،  أسمٞمف قمـ

 قمٜمد ًمب٤مسم٦م أيب طمدي٨م وذم . اًمّثٚم٨م قمٜمؽ جيزي:  ىم٤مل،  صدىم٦م يمّٚمف ُم٤مزم

  .ٟمحقه داود وأيب أمحد

 ظؼة ظذ مافف بجؿقع يتصّدق أن كذر ؾقؿـ افّسؾػ اختؾػ وؿد

__________________ 
 .وهق ؿمٞمخ اًمبخ٤مري ذم هذا احلدي٨م( 6)
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 .مذاهب

 .احلدي٨م هبذا اًمّثٚم٨م يٚمزُمف:  ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  افؼقل إول

 سمؾ،  سمٛمٕمٜم٤مه وٓ اًمٜمّذر سمٚمٗمظ يٍّمح ملَ  ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م أنّ  ذم .وٟمقزع

 وآٟمخالع،  وم٤مؾمت٠مذن أراده يٙمقن أن وحيتؿؾ،  اًمٜمّذر ٟمّجز أّٟمف حيتؿؾ

 أن أراد أّٟمف اًمّٔم٤مهر وإّٟمام،  ُمٜمف اًمٜمّذر صدور ذم ٤مهرٍ سمٔم ًمٞمس ذيمره اًمذي

 سمف أٟمٕمؿ ُم٤م قمغم شمٕم٤ممم هلل ؿمٙمراً  ُم٤مًمف سمجٛمٞمع سم٤مًمّتّمّدق شمقسمتف أُمر ي١ميّمد

 .قمٚمٞمف

 وٓ يستِمػم أن سمٙمٕم٥ٍم  إومم يم٤من:  اًمٕمٛمدة ذح ذم اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وىم٤مل

 ٤مومٞمٝم ًمف فمٝمر . سمتقسمتف ًمٗمرطمف طم٤مٌل  قمٜمده ىم٤مُم٧م يم٠مّٟمف ًمٙمـ،  سمرأيف يستبدّ 

 آؾمتِم٤مرة وم٠مورد . اًمِّمٙمر ذم قمٚمٞمف ُمستحؼ   ُم٤مًمف سمجٛمٞمع اًمّتّمّدق أنّ 

  اٟمتٝمك .اجلزم سمّمٞمٖم٦م

 ُمـ يٜمخٚمع أن شمقسمتف ُمـ سم٠منّ  ضمزم يمقٟمف ذم سمرأيف اؾمتبدّ  أّٟمف أراد ويم٠مّٟمف

َّٓ  ُم٤مًمف َجٞمع  . ذًمؽ ٟمّجز أّٟمف إ

 أو يٗمٕمؾ هؾ . اؾمتِم٤مر سمؾ آٟمخالع يمٕم٥م يب٧ّم  ملَ :  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 .ٓ؟

 ؿّ صمَ  وُمـ،  آؾمتٗمٝم٤مم أداة وطمذوم٧م اؾمتٗمٝمؿ يٙمقن أن وحيتؿؾ:  ٚم٧مىم

 يتّمّدق أن اًمتزم عمـ اًمقوم٤مء وضمقب اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٙمثػم قمٜمد اًمّراضمح يم٤من

َّٓ  ُم٤مًمف سمجٛمٞمع  .اًم٘مرسم٦م ؾمبٞمؾ قمغم يم٤من إذا إ

،  يٛملم يمّٗم٤مرة ومٕمٚمٞمف وم٘مػماً  يم٤من وإن،  ًمزُمف ُمٚمّٞم٤مً  يم٤من إن:  افؼقل افثاين

 .اًمٚمٞم٨م ىمقل وهذا
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 يم٤من وإن : وزاد .يم٘مقل اًمٚمٞم٨م .وه٥م اسمـقمـ :  ؼقل افثافثاف

 .ُم٤مًمف زيم٤مة ىمدر خيرج ُمتقؾّمٓم٤مً 

 ، شمٗمّمٞمؾ سمٖمػمخيرج ىمدر زيم٤مة ُم٤مًمف  . طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ : افؼقل افرابع

  رسمٞمٕم٦م ىمقل وهق

  .أصالً  رء يٚمزم ٓ .ًمب٤مسم٦م أيب واسمـ اًمِّمٕمبّل  قمـ:  افؼقل اخلامس

 اًمّسبع واعمتقؾّمط اًمٕمنم اًمٖمٜمّل  يٚمزم .ىمت٤مدة قمـ:  افؼقل افسادس

  .اخلٛمس واعمٛمٚمؼ

َّٓ  اًمٙمّؾ  يٚمزم:  افؼقل افسابع  .يٛملم ومٙمّٗم٤مرشمف اًمٚمج٤مج ٟمذر ذم إ

  .سمف يرّض  ٓ ُم٤م خيرج أن يٚمزُمف ؾمحٜمقنٍ  قمـ:  افؼقل افثامـ

 يٛملم يمّٗم٤مرة يٚمزُمف .وَج٤مقم٦م وإوزاقمّل  اًمّثقرّي  قمـ:  افؼقل افتاشع

 .شمٗمّمٞمؾ سمٖمػم

  .شمٗمّمٞمؾ سمٖمػم اًمٙمّؾ  يٚمزُمف ٕمّل اًمٜمّخ قمـ:  افؼقل افعاذ

سم٤مب إذا  "اًمبخ٤مري  َج٦مًمؽم يمٕم٥م طمدي٨م ومٛمٜم٤مؾمب٦م ذًمؽ شم٘مّرر وإذا

 أو أهدى ُمـ أنّ  اًمؽّمَج٦م ُمٕمٜمك أنّ  "أهدى ُم٤مًمف قمغم وضمف اًمٜمذر واًمتقسم٦م 

 إذا ذًمؽ يٜمٗمذ هؾ . ٟمذر إذا أو،  ذٟم٥م ُمـ شم٤مب إذا ُم٤مًمف سمجٛمٞمع شمّمّدق

 .؟ قمٚم٘مف أو ٟمّجزه

 ُمٜمف يّمدر ملَ  ًمٙمـ - اًمّتٜمجٞمز وهق - ّولإ قمغم ُمٜمٓمب٘م٦م يمٕم٥م وىمّّم٦م

 ومٞمٙمقن اًمبٕمض سم٢مُمس٤مك قمٚمٞمف وم٠مؿمػم اؾمتِم٤مر وإّٟمام،  شم٘مّرر يمام شمٜمجٞمزٌ 

 يٛمسؽ أن يٕمٚم٘مف أو ُم٤مًمف سمجٛمٞمع اًمّتّمّدق زيٜمج أن أراد عمـ إومم

  .يٜمٗمذ ملَ  ٟمّجزه ًمق أّٟمف ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ،  سمٕمْمف
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  . قالإح باختالف ٞمختٚمػوم اعم٤مل سمجٛمٞمع اًمّتّمّدق أُّم٤م

 .يٛمٜمع ملَ  اًمّّمؼم ٟمٗمسف ُمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ قمغم ىمقّي٤مً  يم٤من ُمـ:  احلال إوػ

 أٟمٗمسٝمؿ قمغم إٟمّم٤مر وإيث٤مر اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب ومٕمؾ يتٜمّزل وقمٚمٞمف

 .ظمّم٤مص٦مٌ  هبؿ يم٤من وًمق اعمٝم٤مضمريـ

َّٓ  صدىم٦م ٓ " يتٜمّزل وقمٚمٞمف . ومال يمذًمؽ يٙمـ ملَ  ُمـ:  احلال افثاكقة  إ

  ( ) " ًك همٜم فمٝمر قمـ يم٤من ُم٤م اًمّّمدىم٦م ومْمؾأ " ًمٗمظ وذم " ًك همٜم فمٝمر قمـ

 حمق ذم أصمراً  ًمٚمّّمدىم٦م أنّ  يمٕم٥م طمدي٨م ذم:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .اعم٤مًمّٞم٦م اًمٙمّٗم٤مرة ذقم٧م ؿّ صمَ  وُمـ .اًمّذٟمقب

 يمٕم٥م طم٤مل وفم٤مهر،  ىمبٚمٝم٤م ُم٤م دم٥ّم  اًمّتقسم٦م:  وم٘م٤مل اًمٗم٤ميمٝم٤مينّ  وٟم٤مزقمف

  .اًمِّمٙمر ضمٝم٦م قمغم ذًمؽ ومٕمؾ أراد أّٟمف

 " إًمخ. .شمقسمتل ُمـ إنّ  " يمٕم٥م ىمقل ُمـ ي١مظمذ فأٟمّ  اًمِّمٞمخ ُمراد:  ىمٚم٧م

،  اًمّذٟمقب حمق سمحّمقهل٤م يتحّ٘مؼ اًمتل اًمّتقسم٦م ىمبقل ذم أصمراً  ًمٚمّّمدىم٦م أنّ 

  .اعمذيمقر اًم٘مقل قمغم ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  شم٘مرير ومٞمف واحلّج٦م

 قمٚمٞمؽ أُمسؽ " ىمقًمفوؿم٤مهده ،  اعمِم٤مع وىمػ ضمقاز ُمٜمٝم٤م وي١مظمذ

 سمٕمض وإُمس٤مك ٤مًمفُم سمٕمض سم٢مظمراج أُمره ذم فم٤مهر وم٢مّٟمف " ُم٤مًمؽ سمٕمض

 ُمٜمع ُمـ ومٞمحت٤مج،  ُمِم٤مقم٤مً  أو ُم٘مسقُم٤مً  يٙمقن أن سملم شمٗمّمٞمؾ همػم ُمـ ُم٤مًمف

__________________ 
ُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ (  6303)وُمسٚمؿ ، وُمقاضع أظمرى ( 6026)أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

  .سمـ طمزام 

َّٓ ٓ صدىم٦م  "أُم٤م ًمٗمظ   ُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء قمـ أيب (  2666) وم٠مظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  "..إ

سمٚمٗمظ طمدي٨م  ر قمـ أيب هريرة ُمـ ضمف آظم(  6363) وأظمرضمف اًمبخ٤مري  .هريرة سمف

 .طمٙمٞمؿ سمـ طمزام
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 .اعمٜمع دًمٞمؾ إمم ِم٤معاعم وىمػ

 .ىمسٛمتف يٛمٙمـ سمام اعمٜمع ظمّص  ًمٙمـ ، احلسـ بـ حمّؿد ؾقف وادخافػ

 اًم٘مسٛم٦م سم٠منّ :  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ وهق - اجلٞمؿ سمْمؿّ  - اجلقرّي  ًمف واطمت٩ّم 

  .جيقز ٓ اًمقىمػ وسمٞمع ، سمٞمع

 .ؿواهلل أقمٚم .حمذور ومال ، إومراز اًم٘مسٛم٦م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م
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 اءـباب القض
 الحديث األول

مـ :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا , ؿافت  -373

 ( ).أحدث يف أمركا هذا ما فقس مـف , ؾفق رد  

  .( ) ظؿاًل فقس ظؾقف أمركا , ؾفق رد   ؾمـ ظؿ: ويف فػظ 

 

 كمّ ؾمامقمٞمإلا رواي٦م ذم (ث يف أمركا هذا ما فقس مـف مـ أحد) : ؿقفف 

 أنّ ،  أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ قاؾمٓمّل ًما دًمظم٤م سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ

 ممإ ومذهب٧ُم  ، ُم٤مًمف ذم ةرَ صمَ أَ  ومٞمٝم٤م سمقص٤مي٤م أوىص ضمٝمؾ أيب لآ ُمـ رضمالً 

  .ومذيمره . قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م : ٘م٤مؾمؿًما لوم٘م٤م،  أؾمتِمػمه حمّٛمد سمـ ٘م٤مؾمؿًما

 سمـ ءالٕمًما قمـ ٘م٦مٚمّ ٕمعما خرُمّل عما رواي٦م ذم ذيمقرةعما ةصمرٕا سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 .ّب٤مرجلا قمبد

 قمبد٘مف اًمبخ٤مري قمـ ٚمَّ قم ( ظؿاًل فقس ظؾقف أمركا ؾمـ ظؿ) : ؿقفف 

 ٟمسب٦م اًمّراء وومتح ٕمجٛم٦معما وؾمٙمقن ٞمؿعما سمٗمتح - خرُمّل عما ضمٕمٗمر سمـ اهلل

 سمـ سقرعما سمـ اًمّرمحـ قمبد اسمـ هق ومجٕمٗمر - خمرُم٦م سمـ سقرعما ممإ

__________________ 
إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ُمـ ـمريؼ ( 6263)وُمسٚمؿ ( 6663)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .قمـ أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ُمل وقمبد اًمقاطمد سمـ أيب قمقن قمـ ؾمٕمد سمـ : ىم٤مل اًمبخ٤مري رواه قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اعمخرَّ

 .إسمراهٞمؿ

  .وىمد وصؾ ُمسٚمٌؿ رواي٦م اسمـ ضمٕمٗمر يمام ؾمٞم٠ميت: ىمٚم٧م 

ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمزهري قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ (  6263) أظمرضمف ُمسٚمؿ  (6)

 .وىمد قمٚمَّ٘مف اًمبخ٤مري يمام شم٘مّدم . سمف



 كتاب القضـاء     
130 

 .خمرُم٦م

،  ٕم٘مدّي ًما قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس ٝم٤مٚموص . هذه وروايتف

 سمـ ؾمٕمد قمـ قمٜمف مه٤ماليم " ٕمب٤مدًما أومٕم٤مل ؼٚمظم يمت٤مب " ذم بخ٤مرّي ًموا

 سمثٚم٨م وم٠موىص ُمس٤ميمـ فًم رضمؾ قمـ حمّٛمد سمـ ٘م٤مؾمؿًما ٧مًمؾم٠م . إسمراهٞمؿ

 .تـعما ومذيمر . واطمد ُمسٙمـ ذم يمّٚمف ؽًمذ جيٛمع:  لىم٤م،  ُمٜمٝم٤م ُمسٙمـ يمّؾ 

 .قضععما هذا ؾمقى بخ٤مرّي ًما ذم رضمٕمٗم سمـ اهلل ٕمبدًم ٞمسًمو

 أيب سمـ قاطمدًما قمبد قمـ حمّٛمد سمـ ٕمزيزًما قمبد ـمريؼ ُمـ وًمٚمدارىمٓمٜمل

 ومٝمق أُمرٟم٤م ٞمفٚمقم ٞمسًم اً أُمر ؾومٕم ُمـ : ٗمظٚمسمقمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ  قمقن

  .ردّ 

 ـمريؼ ُمـ " طم٤مُمد سمـ سلمحلا يبٕ اًمّسٜم٦ّم يمت٤مب " ذم رّويٜم٤مه وىمد

 سمـ ؾمٕمد قمـ:  لىم٤م ٦مىمّّم  وومٞمف،  قاطمدًما قمبد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد

 أوىص ٥مهل أيب سمـ قمتب٦م سمـ ٕمّب٤مسًما سمـ ٗمْمؾًما يم٤من:  لىم٤م إسمراهٞمؿ

 يقُمئذٍ  وأٟم٤م ، ومٞمٝم٤م طٚموظم ٤مً ُمػماصم وسمٕمْمٝم٤م صدىم٦م سمٕمْمٝم٤م ؾومجٕم ، سمقصّٞم٦مٍ 

 سمـ ٘م٤مؾمؿًما سمجٜم٥م ٞم٧مٚمَّ ومّم ، ومٞمٝم٤م أىمض يمٞمػ دري٧م ومام ، ٘مْم٤مءًما غمقم

 ؽًمذ ؾم٤مئر دّ ور ، وصّٞم٦م اًمّثٚم٨م ُم٤مًمف ُمـ زضمِ أَ :  لوم٘م٤م ، تفًمومس٠م حمّٛمد

  .ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ٗمظٚمسم ومذيمره . طمّدصمتٜمل قم٤مئِم٦م وم٢منّ  ، ٤مً ُمػماصم

 ت٘مّدُم٦معما كمّ ؾمامقمٞمإلا رواي٦م ذم ىمقًمف أنّ  غمقم ٦مًمٓد اًمّرواي٦م هذه وذم

 ذم ىمقًمف أنّ  غموقم ، ٥مهل أيب لآ ُمـ هق وإّٟمام ، وهؿٌ  " ضمٝمؾ أيب لآ ُمـ"

 .قصّٞم٦مًما سم٘مّٞم٦م هق " واطمد ُمسٙمـ ذم يمّٚمف ؽًمذ جيٛمع " ؿٚمُمس رواي٦م

 روايتف ذم قمقاٟم٦م أسمق ّسح ٙمـًم ، حمّٛمد سمـ ٘م٤مؾمؿًما ماليم ُمـ هق ٞمسًمو
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  .حمّٛمد سمـ ٘م٤مؾمؿًما ماليم سم٠مّٟمف

 سم٠مُمرٍ  أوىص ُمسٙمـ يمّؾ  سمثٚم٨م أوىص ذيًموم٤م،  اً ضمدّ  ُمِمٙمؾ وهق

 .اً اّتػاؿ ضم٤مئز

 لطمتامٓ . ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف،  واطمد ُمسٙمـ ذم جيٛمع سم٠من ٘م٤مؾمؿًما زامًمإ وأُّم٤م

 .سمٕمض ُمـ ىمٞمٛم٦م غمأهم س٤ميمـعما سمٕمض يٙمقن أن

 شم٘مع أن مموٕا ومٞمٙمقن ُمتس٤موي٦م س٤ميمـعما ؽٚمشم شمٙمقن أن حيتؿؾ ٙمـًم

ـٍ  قصّٞم٦مًما  زائد رء قصّٞم٦مًما ذم يم٤من فٚمَّ ٕمًمو ، صم٦مالاًمثّ  ُمـ واطمد سمٛمسٙم

 .طم٤مُمد سمـ سلمحلا أيب رواي٦م ٞمفًمإ أؿم٤مرت يمام إٟمٙم٤مره٤م يقضم٥م ؽًمذ غمقم

  .ؿٚمأقم واهلل

:  قمٜمف وأضم٤مب ، تفٚماؾمتِمٙم ُم٤م ؿٚمُمس ؿم٤مرح ٘مرـمبّل ًما ؾاؾمتِمٙم وىمد

 ٘مسٛم٦مًما ؿهل قىصعما أو ، ٗمدي٦مًما ٗمري٘ملمًما أطمد أراد إذا ُم٤م غمقم ؾٛمحلسم٤م

 ٘مسٛم٦مًما ذم سمٕمض ممإ سمٕمْمٝم٤م يْمؿّ  سمحٞم٨م س٤ميمـعما ويم٤مٟم٧م ، طمّ٘مف ومتٞمٞمز

 ذم ؿهل قىصعما ٟمّمٞم٥م وجيٛمع اًمّتٕمديؾ ىمٞمٛم٦م س٤ميمـعما شم٘مقم ومحٞمٜمئذٍ  ،

 .ؿٚمأقم واهلل .ؽًمذ قمدا ومٞمام قرصم٦مًما ٟمّمٞم٥م ويب٘مك ، واطمد ُمقضع

 وم٢منّ  ، ىمقاقمده ُمـ وىم٤مقمدةٌ  مالؾمإلا أصقل ُمـ ُمٕمدودٌ  دي٨محلا وهذا

 تٗم٧مٚمي الوم أصقًمف ُمـ أصؾ فًم يِمٝمد ٓ ُم٤م اًمّديـ ذم اظمؽمع ُمـ:  ُمٕمٜم٤مه

 .ٞمفًمإ

 ذم واؾمتٕمامًمف سمحٗمٔمف يٕمتٜمك أن يٜمبٖمل مم٤ّم دي٨محلا هذا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 .ؽًميمذ سمف لٓؾمتدٓا وإؿم٤مقم٦م ٜمٙمراتعما إسمٓم٤مل
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 اًمنّمع ٦مًمأد ٟمّمػ يسّٛمك أن يّمٚمح دي٨محلا هذا: ( ) اًمّٓمرىمّل  لوىم٤م

 إصمب٤مت إُّم٤م ؾٞمًمسم٤مًمدّ  ٓمٚمقبعموا ، ُم٘مّدُمتلم ُمـ يؽميّم٥م ٞمؾًماًمدّ  نّ ٕ ،

 ذقمّل  طمٙمؿ يمّؾ  إصمب٤مت ذم يمؼمى ُم٘مّدُم٦م دي٨محلا وهذا ، ٟمٗمٞمف أو ٙمؿحلا

 ي٘م٤مل أن ُمثؾ ، ٙمؿٍ حل ٟم٤مٍف  ٞمؾًمد يمّؾ  ذم ّٞم٦مٚميم ُم٘مّدُم٦م ُمٜمٓمقىمف نّ ٕ ، وٟمٗمٞمف

  قضقءًما ذم
ٍ
 ؽًميمذ يم٤من ُم٤م ويمّؾ  ، اًمنّمع أُمر ُمـ ٞمسًم هذا:  ٟمجس سمامء

  .ُمردود ٕمٛمؾًما ومٝمذا ، ُمردود ومٝمق

  .مموٕا ذم اًمٜمّزاع ي٘مع وإّٟمام ، دي٨محلا هبذا صم٤مسمت٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م ٘مّدُم٦معموم٤م

 أن ُمثؾ ، صحٞمح ومٝمق اًمنّمع أُمر ٞمفٚمقم قمٛمالً  ؾقمٛم ُمـ أنّ  وُمٗمٝمقُمف

 أُمر ٞمفٚمقم يم٤من ُم٤م ويمّؾ  ، اًمنّمع أُمر ٞمفٚمقم هذا:  سم٤مًمٜمّّٞم٦م قضقءًما ذم ي٘م٤مل

 ومٞمٝم٤م مموٕوا دي٨محلا هبذا صم٤مسمت٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م ٘مّدُم٦معموم٤م . صحٞمح ومٝمق اًمنّمع

 .اًمٜمّزاع

 طمٙمؿ يمّؾ  إصمب٤مت ذم ممأو ُم٘مّدُم٦م يٙمقن طمدي٨م يقضمد أن اشّمٗمؼ قٚموم

 ٓ اًمّث٤مين هذا ٙمـًم ، اًمنّمع ٦مًمأد سمجٛمٞمع ديث٤منحلا ؾؾمت٘مٓ وٟمٗمٞمف ذقمّل 

 .ؿٚمأقم واهلل .نّمعاًم ٦مًمأد ٟمّمػ ب٤مبًما طمدي٨م وم٢مذا ، يقضمد

 ، ٗمٕمقلعما اؾمؿ غمقم ّمدرعما قالإـم ُمـ ُمردود ُمٕمٜم٤مه(  ردّ  ):  ؿقفف

__________________ 
ُمـ ىمرى : ق وـمرْ  . احل٤مومظ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ حمٛمد إصبٝم٤مينهق  (6)

َّٓ ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ، ؾمٙمـ سمرد ، ويم٤من ُمتٗمٜمٜم٤ًم ،  .أصبٝم٤من  .أٟمف ضمٝمؾ ، وىم٤مل سم٘مدم اًمروح إ

 ، وضم٤مل ذم اًمٓمٚم٥م ، وحلؼ أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمبّسي قمبد اًمقه٤مب سمـ ُمٜمدة وـمب٘متف: ؾمٛمع 

 "اًمسػم"ىم٤مًمف اًمذهبل ذم  . ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ ومخس ُم٤مئ٦م، شمقذم ذم ؿمقال  .

(63/026). 

ٜمٗم٤مت طمسٜم٦م ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ًمف ُمّم: ( 626/ 2) . ًمٚمّمٗمدي اًمقاذم يمام ذم وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر  

  قاُمع ذم أـمراف اًمّمحٞمحلم اًمٚم
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 ُمٕمتدّ  همػم سم٤مـمؾ ومٝمق:  لىم٤م ويم٠مّٟمف ، وُمٜمسقخ وٟمسخ وخمٚمقق ؼٚمظم ُمثؾ

 .سمف

 وهق .ّولٕا ٗمظٚماًم ُمـ أقمؿّ  " ؾقمٛم ُمـ " ىمقًمف وهق اًمّث٤مين ٗمظٚمواًم

 وقمدم،  ٜمٝمّٞم٦معما ٕم٘مقدًما َجٞمع إسمٓم٤مل ذم سمف ومٞمحت٩ّم  " أطمدث ُمـ " ىمقًمف

 ي٘متض اًمٜمّٝمل وأنّ ،  حدصم٤متعما ردّ  وومٞمف،  ٞمٝم٤مٚمقم رشّمب٦معما صمٛمراهت٤م وضمقد

 .رّده٤م ومٞمج٥م اًمّديـ أُمر ُمـ ٞمس٧مًم يمّٚمٝم٤م ٜمٝمّٞم٤متعما نّ ٕ ، ٗمس٤مدًما

 ًمٞمس " ًم٘مقًمف إُمر سم٤مـمـ ذم ُم٤م يٖمػّم  ٓ احل٤ميمؿ طمٙمؿ أنّ  ُمٜمف ويستٗم٤مد

 .اًمّديـ أُمر سمف واعمراد " أُمرٟم٤م قمٚمٞمف

 .اًمّردّ  ُمستحّؼ  قمٚمٞمف واعم٠مظمقذ ، ُمٜمت٘مض اًمٗم٤مؾمد ٚمحاًمّّم  أنّ  وومٞمف
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 الحديث الثاني
هـد بـت ظتبة  ْت ؾدخ: ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا , ؿافت  -376

أبا  اهلل , إنَ  يا رشقَل : , ؾؼافت   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لامرأة أيب شػقان ظذ رشق

َٓ ,  لَ ـِ عطقـل مـ افـػؼة ما يؽػقـل ويؽػل بَ شػقان رجٌؾ صحقٌح , ٓ يُ   إ

ؾؼال  ؟ـاٍح يف ذفؽ مـ ُج  ف بغر ظؾؿف , ؾفؾ ظعَ فمـ ما ما أخذُت 

  ( ).قِؽ ادعروف , ما يؽػقؽ ويؽػل بـِ ف بفخذي مـ ما:  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 

ُمـ رواي٦م حيٞمك قمـ هِم٤مم قمـ وًمٚمبخ٤مري  ( هـد بـت ظتبة ) : ؿقفف

 ( ). سم٤مًمٍّمف اً هٜمد اًمّرواي٦م هذه ذم يمذا " قمتب٦م سمٜم٧م اً هٜمد أنّ  "أسمٞمف 

 سمـ قمتب٦م سمٜم٧م هٜمد " سف سمٖمػم . قمروة قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م ذم ووىمع

 .ُمٜم٤مٍف  قمبد سمـ ؿمٛمس قمبد اسمـ أي ."رسمٞمٕم٦م

 أمّ  اً هٜمد أنّ  " هِم٤مم قمـ قمٞم٤مض سمـ أٟمس قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  رواي٦م وذم

 ٞمدًمقًما وأظمقه٤م ؿمٞمب٦م وقمّٛمٝم٤م قمتب٦م أسمقه٤م ؾىمت عَم٤َّم هٜمد ويم٤مٟم٧م،  ُمٕم٤موي٦م

،  ؽًمسمذ ومرطم٧م محزة ؾوىمت أطمد يقم يم٤من اّم ٚموم ، ٞمٝم٤مٚمقم ؿمّؼ  سمدر يقم

 اّم ٚموم ، ٝم٤مٗمٔمتْ ًم صمؿّ  ٝم٤ميمتْ الوم يمبده وأظمذت،  ومِمّ٘متٝم٤م سمٓمٜمف ممإ ْت دَ وقمٛمَ 

 ظمٞمؾ أرسشمف أن سمٕمد امً ٚمُمس ُمّٙم٦م ؾمٗمٞم٤من أسمق ؾودظم،  ٗمتحًما يقم يم٤من

__________________ 
،  2626،  6366،  6334،  6333،  0260،  6063،  6342)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ويمذا هِم٤مم قمـ قمروة قمـ  .ُمـ ـمريؼ اًمزهري( 6263)وُمسٚمؿ ( 2263،  2236

 .قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

يمام  . ت٤مب اًمٜمٗم٘م٤متذم يم( 6334)رواي٦م سم٤مًمٍمف ذم صحٞمح اًمبخ٤مري  وىمٕم٧م هذه اًم( 6)

 .ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد( 6366)ويمذا وىمع قمٜمد اسمـ اجل٤مرود . ذيمر اًمِم٤مرح
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 ، ُمفالإؾم ؾضمٕ هٜمد همْمب٧م،  ٕمّب٤مسًما وم٠مضم٤مره،  ٦مٚمٞمٚماًم ؽٚمشم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 ضم٤مءت،  سمٛمّٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمّبّل ا اؾمت٘مرار سمٕمد إّّن٤م صمؿّ ،  حٞمتفٚمسم وأظمذت

 ." وسم٤ميٕم٧م ٛم٧مٚموم٠مؾم

 سمـ ٗم٤ميمفًما قمٜمد ؾمٗمٞم٤من أيب ىمبؾ ويم٤مٟم٧م ، اًمٜمّس٤مء ءالقم٘م ُمـ ويم٤مٟم٧م

 ؾمٗمٞم٤من أسمق ومتزّوضمٝم٤م ، ضمرت ىمّّم٦م ذم ٘مٝم٤مٚمـم صمؿّ ،  خزوُمّل عما ٖمػمةعما

 ٓو ب٤ميٕم٦معما اًمٜمّس٤مء غمقم ذط عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم ٦مٚم٘م٤مئًما وهل ، قمٜمده وم٠مٟمتج٧م

  .( ) "؟  ّرةحلا زينشم ؾوه " يزٟملم ٓو يّسىمـ

 ٟمس٤مء أُّمٝم٤مت ٦مًمُمٜمز ذم هٜمد يم٤مٟم٧م وىمد .قمٛمر وم٦مالظم ذم هٜمد وُم٤مشم٧م

 .ؾمٗمٞم٤من أيب زوضمٝم٤م سمٜم٧م زوضم٤مشمف إطمدى طمبٞمب٦م أمّ  نّ ٕ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 فمٝمر غمقم يم٤من ُم٤م .اهلل ي٤م رؾمقَل  : فًم ٧مًمىم٤م أّّن٤م .وذم اًمّمحٞمحلم

 غمقم وُم٤م ، ظمب٤مئؽ أهؾ ُمـ يذًّمقا أن زمّ إ أطم٥ّم  ظمب٤مء أهؾ ُمـ رضٕا

 .ظمب٤مئؽ أهؾ ُمـ يٕمّزوا أن زمّ إ أطم٥ّم  ظمب٤مء أهؾ ٞمقمًما رضٕا فمٝمر

 أسم٤م إنّ  ، اهلل ي٤م رؾمقَل :  ٧مًمىم٤م صمؿّ  . سمٞمده ٟمٗمز ذيًموا ٤مً أيْم:  لوم٘م٤م

 .خًمإ .ؾمٗمٞم٤من

 ُم٤مت يقم،  قمنمة أرسمع ؾمٜم٦م حّرمعما ذم ُم٤مشم٧م أّّن٤م:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ وذيمر

 .اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب دًموا ىمح٤موم٦م أسمق

__________________ 
قمجقز ُمـ سمٜمل  -همبٓم٦م أم قمٛمرو ُمـ ـمريؼ ( 3263) "ُمسٜمده"ذم  أظمرضمف أسمق يٕمغم   (6)

ضم٤مءت هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م : طمدصمتٜمل قمٛمتل قمـ ضمديت قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  -جم٤مؿمع 

 .ذيمر احلدي٨موم. .ًمتب٤ميٕمف ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل 

صمؿ ذيمر اسمـ طمجر ـمرىم٤ًم   .ذم إؾمٜم٤مده جمٝمقٓت( : 60/ 6) "اًمتٚمخٞمص"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

 .وومٞمٝم٤م ٟمٔمرٌ ، ًمف أظمرى 
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 ، ؽًمذ سمٕمد قم٤مؿم٧م أّّن٤م غمقم يدّل  ُم٤م "اًمّٓمب٘م٤مت" ذم ؾمٕمد اسمـ وأظمرج

 طمزم سمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد قمـ ؾمؼمة أيب اسمـ قمـ قاىمدّي ًما قمـ ومروى

 طمّتك ٕمٛمرًم ٤مً ٞمًموا ليز ؿٚموم ، أظمٞمف قمٛمؾ غمقم ُمٕم٤موي٦م ؾاؾمتٕمٛم قمٛمر أنّ  ،

 ، ٤مً َجٞمٕم اًمِّم٤مم ي٦مٓسمق وأومرده قمٛمٚمف غمقم وم٠مىمّره قمثامن ػٚمواؾمتخ،  ؾتىمُ 

 ومٙمتب٧م ، وقمٜمبس٦م قمتب٦م اسمٜم٤مه وُمٕمف،  ُمٕم٤موي٦م ممإ ؾمٗمٞم٤من أسمق وؿمخص

 ومرس غمقم أسم٤مك ؾوم٤ممح ، وأظمقاك أسمقك ٞمؽٚمقم ىمدم ىمد ُمٕم٤موي٦م ممإ هٜمد

 ، درهؿ ٗملًمأ وأقمٓمف سمٖمؾ غمقم قمتب٦م ؾوامح ، درهؿ فٓآ أرسمٕم٦م وأقمٓمف

 أسمق لوم٘م٤م .ؽًمذ ؾومٗمٕم ، درهؿ ػًمأ قمٓمفأو مح٤مر غمقم قمٜمبس٦م ؾوامح

  .ٜمده رأي قمـ هذا أنّ  سم٤مهلل أؿمٝمد:  ؾمٗمٞم٤من

 أزهير أيب سمٜم٧م قم٤مشمٙم٦م أُّمف،  همػمه٤م ُمـ وقمٜمبس٦م ُمٜمٝم٤م قمتب٦م يم٤من:  ٧مٚمىم

 ، ؾمٗمٞم٤من أيب ووم٤مة سمٕمد قم٤مؿم٧م أّّن٤م ، ٛمٞمداينّ ًمٚم ُمث٤ملٕا " وذم .زدّي ٕا

 إّّن٤م:  لوم٘م٤م؟  أُّمف يزّوضمف أن ُمٕم٤موي٦م لؾم٠م رضمالً  أنّ ،  ومٞمٝم٤م ىمّّم٦م ذيمر وم٢مّٟمف

  .دًمقًما قمـ ىمٕمدت

 ؿمٛمس قمبد سمـ ُأُمٞم٦َّم سمـ طمرب سمـ صخر هق ( شػقان أبا إنّ ) :  ؿقفف

 ، أطمد ذم هبؿ وؾم٤مر ، سمدر وىمٕم٦م سمٕمد ىمريش ذم رأس ىمد ويم٤من ، زوضمٝم٤م

  ٗمتحًما ٦مٚمٞمًم ؿٚمأؾم صمؿّ  ، ٜمدقخلا يقم طمزابٕا وؾم٤مق

 ؾومٝم،  ّسٞمؽُمِ  رضمؾ " ذم رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم ( صحقٌح  رجٌؾ ) :  ؿقفف

 ." ٜم٤مًمقمٞم٤م فًم ذيًما ُمـ أـمٕمؿ أن ُمـ طمرٌج  كمَّ قم

 .ضبطف يف ػؾواخت

 .ٖم٦مًمب٤معما غمقم اًمّسلم وشمِمديد ٞمؿعما سمٙمّس .ـثرٕؾا
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 طمٞم٨م ُمـ صّح ٕا هق هذا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م . ؿمحٞمح سمقزن:  ؾوؿق

 .اًمّرواي٦م ذم أؿمٝمر ّولٕا يم٤من وإن،  اًمّٚمٖم٦م

 ُمثؾ اً يمثػم ُمستٕمٛمؾ ظمرٔا وم٢منّ ،  أصّح  اًمّث٤مين يمقن زم ئمٝمر وملَ 

ـّ ًم،  ٖم٦مًمُمب٤م ٟمقع ومٞمف أهّيام خّٗمػعما يم٤من وإن،  وؾمّٙمػم ّذي٥م  ِمّددعما ٙم

 .غٚمأسم

 ٗمتحًما اًمّٚمٖم٦م يمت٥م ذم ِمٝمقرعما:  ؿمخ٤مصٕا يمت٤مب ذم اًمٜمّٝم٤مي٦م ىم٤مل ذم

 ُمع بخؾًما واًمِّمّح  . واًمّتِمديد ٙمّسًما حّدصملمعما يمت٥م وذم . واًمّتخٗمٞمػ

 ، ٤ملعما سمٛمٜمع خيتّص  بخؾًما نّ ٕ،  بخؾًما ُمـ أقمؿّ  واًمِّمّح  ، طمرص

 .رء ؾسمٙم واًمِّمّح 

  .زمٓ همػم بخؾًماو،  يم٤مًمّٓمبع زمٓ اًمِّمّح :  ؾوؿق

 أطمقاًمف َجٞمع ذم سم٤مًمِّمّح  ؾمٗمٞم٤من أيب وصػ هٜمد شمرد ملَ :  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 وهذا ، ده٤مٓأو غموقم ٞمٝم٤مٚمقم ي٘مؽّم  يم٤من وأّٟمف،  ُمٕمف طم٤مهل٤م وصٗم٧م وإّٟمام ،

،  أهٚمف ُمع ؽًمذ يٗمٕمؾ اًمّرؤؾم٤مء ُمـ اً يمثػم وم٢منّ  ٤مً ٘مٚمُمٓم بخؾًما زمٚميست ٓ

  .ؿهل ٤مً ومالاؾمتئ ضم٤مٟم٥مٕا وي١مصمر

 .٤مً ىمريب ذيمره ي٠ميت ؾمب٥م هذا هٜمد ل٘مقًم اًمّٓمرق سمٕمض ذم وورد:  ٧مٚمىم

َٓ  ):  ؿقفف ف بغر ظؾؿف , ؾفؾ ظّع يف ذفؽ مـ فما أخذت مـ ما إ

َّٓ  "وًمٚمبخ٤مري  ( جـاٍح   ." ؿٚميٕم ٓ وهق،  ُمٜمف أظمذت ُم٤م إ

،  " ؟ رء ُمـ ؽًمذ ذم كمّ قم ؾومٝم ، اً رّس  " روايتف ذم اًمِّم٤مومٕمّل  زاد

 فًم ذيًما ُمـ أـمٕمؿ أن طمرج كمّ قم ؾومٝم " اًمّزهرّي  رواي٦م ذم ووىمع

 .؟"قمٞم٤مًمٜم٤م
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 ( ؽقْ ـِ ف بادعروف , ما يؽػقؽ ويؽػل بَ فخذي مـ ما ):  ؿقفف

 دكًموو يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ظمذي:  لوم٘م٤م "هِم٤مم قمـ أسمٞمف  وًمٚمبخ٤مري ُمـ رواي٦م

 طمرج ٓ " ذم اًمّمحٞمحلم اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذمو " ٕمروفعمسم٤م

  ." ٕمروفعمسم٤م شمٓمٕمٛمٞمٝمؿ أن ٞمؽٚمقم

 " طمرج ٓ " ىمقًمف ؾٞمًمسمد إسم٤مطم٦م أُمر " ظمذي " ىمقًمف:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

  .ٙمٗم٤مي٦مًما أّٟمف ٕم٤مدةًمسم٤م رفقمُ  ذيًما ٘مدرًما ٕمروفعمسم٤م رادعموا

 ، ًك ُمٕمٜم ُم٘مّٞمدة ٙمٜمّٝم٤مًم ٤مً ٗمٔمًم ٘م٦مٚمُمٓم يم٤مٟم٧م وإن سم٤مطم٦مإلا وهذه:  لىم٤م

 .ذيمرِت  ُم٤م صّح  إن:  لىم٤م يم٠مّٟمف

 وم٤مؾمتٖمٜمك ذيمرت ومٞمام صدىمٝم٤م ؿٚمقم ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن حيتؿؾ:  همػمه لوىم٤م

 .٘مٞمٞمداًمتّ  قمـ

 يم٤من إذا يٕمجبف ٓ سمام ٟمس٤منإلا ذيمر ضمقاز غمقم دي٨محلا هبذا لواؾمتد

 تلًما قاضععما أطمد وهق ، ؽًمذ وٟمحق ؿمتٙم٤مءٓوا ؾمتٗمت٤مءٓا وضمف غمقم

  .ٖمٞمب٦مًما ومٞمٝم٤م شمب٤مح

 .ٙمٜمٞم٦مًموا ٘م٥مٚميم٤مًم سم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ ٟمس٤منإلا يمرذِ  ضمقاز:  ٗمقائدًما ُمـ وومٞمف

 اؾمٛمف دون سمٙمٜمٞمتف اً ُمِمٝمقر يم٤من ؾمٗمٞم٤من أسم٤م نّ ٕ ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف . ؾىمٞم يمذا

  .اًمّتٕمٔمٞمؿ إرادة غمقم " ؾمٗمٞم٤من أسم٤م إنّ  " ىمقهل٤م يدّل  الوم، 

 ُمـ أنّ  وومٞمف .ظمرٔا همٞمب٦م ذم ّمٛملمخلا أطمد ماليم اؾمتامع ضمقاز وومٞمف

  .ؽًمذ ذم قمذره ي٘مٞمؿ سمام ٞم٘مرٟمفٚموم همْم٤مض٦م ومٞمف ٞمفٚمقم اً أُمر ٟمٗمسف ممإ ٟمس٥م

 ي٘مقل ـُم قمٜمد ومت٤مءإلوا،  ٙمؿحلا قمٜمد ضمٜمبّٞم٦مٕا ماليم ؾمامع ضمقاز وومٞمف

  .ٚمرّضورةًم هٜم٤م ضم٤مز وي٘مقل،  قمقرة صقهت٤م إنّ 
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 ٘مقلًما يم٤من قًم ّٟمفٕ ، اًمٜمّٗم٘م٦م ىمبض ذم اًمّزوضم٦م ىمقل ٘مقلًما أنّ  وومٞمف

 .ٙمٗم٤مي٦مًما قمدم إصمب٤مت غمقم بّٞمٜم٦مًما هذه ٗم٧مٚمٙمًم ُمٜمٗمؼ إّٟمف اًمّزوج لىمق

  .٘مْم٤مءًما ٓ ٗمتٞم٤مًما ٞمؼٚمشمٕم سم٤مب ُمـ سم٠مّٟمف:  قمٜمف ٤مزرّي عما وأضم٤مب

 .قمغم اًمقضمقب اإلمجاعوىمد اٟمٕم٘مد ،  اًمّزوضم٦م ٟمٗم٘م٦م وضمقب وومٞمف

 .فؽـ اختؾػقا يف تؼديرها

 ىمقل وهق ، ٙمٗم٤مي٦مًمسم٤م ُم٘مّدرةذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أّن٤م : افؼقل إول 

  .قيٜمّل جلا طمٙم٤مه ٚمِّم٤مومٕمّل ًم

 غمومٕم،  ُمدادٕسم٤م ىمّدره٤م أّٟمف اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ِمٝمقرعما:  افؼقل افثاين

 وشم٘مريره٤م ، ُمدّ  ٕمّسعموا وٟمّمػ ُمدّ  تقؾّمطعموا،  ُمّدان يقم يمّؾ  قرسعما

 .٤مً أيْم ؽًمُم٤م قمـ رواي٦م ُمدادٕسم٤م

 واسمـ ظمزيٛم٦م يم٤مسمـ دي٨محلا أصح٤مُب  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ ٛمٝمقرَ جلا وواومؼ

 " ٞم٦مٚمحلا " ذم اًمّروي٤مينّ  لوىم٤م ، قمبدان سمـ ٗمْمؾًما أسمق همػمهؿ وُمـ ٜمذرعما

  .٘مٞم٤مسًما هق: 

 ٟمٗم٘م٦م س٘مٓم٧مًم ٤مضم٦محلسم٤م ىمّدرت قًم سم٠مّّن٤م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض ومتّسؽ

 وهق،  اًمّدوام يِمبف سمام ٤مىمٝم٤محلإ ومقضم٥م ، ّي٤ممٕا سمٕمض ذم ٜمّٞم٦مٖمًموا ريْم٦معما

 .اًمّذُّم٦م ذم ؾمت٘مرارٓا ذم ؿمؽمايمٝمامٓ ٙمّٗم٤مرةًما

 وم٤مقمتؼموا { ٞمٙمؿٚمأه شمٓمٕمٛمقن ُم٤م أوؾمط ُمـ } ممشمٕم٤م ىمقًمف وي٘مّقيف

 .ٙمّٗم٤مرةًما ذم ُمٕمتؼمة ُمدادٕوا ، هب٤م ٙمّٗم٤مرةًما

 قًم ّّن٤موسم٠م ، قمٜمف قمتٞم٤مضٓا صّححقا أّّنؿ ٞمؾًماًمدّ  هذا ذم وخيدش

 .ومٞمٝمام ٙمّٗم٤مرةًما فالسمخ ؾم٘مٓم٧م ٕم٤مدةًما غمقم ُمٕمف ٧ْم ٚميمأَ 
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 ؾكؼ وؿد شّقام ٓو ، ٙمٗم٤مي٦مًما قاضم٥مًما أنّ  ٞمؾًماًمدّ  طمٞم٨م ُمـ واًمّراضمح

 ٓو,  ؽفذ ذظ وافّتابعغ افّصحابة زمـ يف عّ ػعفا مجاعإلا ئّؿةٕا بعض

 .ؾفالخ مـفؿ أحدٍ  ظـ حيػظ

 غمقم طمّج٦م دي٨محلا وهذا:  " ؿٚمُمس ذح " ذم اًمٜمّقوّي  لىم٤م

  .أصح٤مسمٜم٤م

ـّ ًم ، ٞمٝمؿٚمقم اًمّردّ  ذم ٤مً سحي ٞمسًمو:  ٧مٚمىم  حمت٤مج ُمدادٕسم٤م اًمّت٘مدير ٙم

 ٘مّدرعما ٘مدرًما غمقم ب٤مبًما طمدي٨م ذم ٙمٗم٤مي٦مًما ٧مٚممح صمب٧م وم٢من،  ٞمؾًمد ممإ

 ٤مهل وم٠مذن،  تقؾّمطعما يٕمٓمل ُم٤م ُمقرس وهق يٕمٓمٞمٝم٤م يم٤من ومٙم٠مّٟمف ، ُمدادٕسم٤م

 .٦مٚماًمّتٙمٛم أظمذ ذم

  .ـػّقةحلا ؿقل وهق ، اًمّزوضم٦م لسمح٤م اًمٜمّٗم٘م٦م اقمتب٤مر وومٞمف

 لىم٤م .٤مً ُمٕم اًمّزوضملم لسمح٤م ُمٕمتؼمة أّّن٤م ُمٜمٝمؿ ّّم٤مفخلا واظمت٤مر

 ممشمٕم٤م ىمقًمف ضؿّ  ومٞمف ّج٦محلوا ، ٗمتقىًما ٞمفٚموقم:  " داي٦مهلا " ص٤مطم٥م

 .دي٨محلا هذا ممإ ي٦مٔا { ؾمٕمتف ُمـ ؾمٕم٦م ذو ٞمٜمٗمؼًم}

 ؿقل وهق ، ي٦مٔسم٤م ٤مً متّسٙم اًمّزوج لطم٤م اقمتب٤مر ممإ:  افّشاؾعّقة وذهبت

  .ـػّقةحلا بعض

 افّشاؾعّقة ظـد صّح ٕوا ، ٤مضم٦محلا سمنمط دٓوٕا ٟمٗم٘م٦م وضمقب وومٞمف

  .اًمّزُم٤مٟم٦م أو اًمّّمٖمر اقمتب٤مر

 .اًمّزوج غمقم رأةعما ظم٤مدم ٟمٗم٘م٦م وضمقب وومٞمف

 يٛمٜمع أن ويبٕمد،  ىمقُمف رئٞمس يم٤من ؾمٗمٞم٤من أسم٤م نّ ٕ:  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 دون ده٤مًموو يتٝم٤ميمٗم٤م ىمدر يٕمٓمٞمٝم٤م يم٤من ومٙم٠مّٟمف ، اًمٜمّٗم٘م٦م دهٓوأو زوضمتف
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  .تٝم٤مٚمَج ذم داظمؾ ظم٤مدُمٝم٤م نّ ٕ،  ٟمٗمسٝم٤م ممإ ؽًمذ وم٠مض٤موم٧م،  خيدُمٝمؿ ُمـ

 أـمٕمؿ أن " ـمرىمف سمٕمض ذم فًمسم٘مق ؽًمذًم يتٛمّسؽ أن وحيتؿؾ:  ٧مٚمىم

 ( )." قمٞم٤مًمٜم٤م فًم ذيًما ُمـ

 سمـٓا يم٤من قًمو،  بٕا غمقم سمـٓا ٟمٗم٘م٦م وضمقب غمقم سمف لدواؾمتُ 

 .اً يمبػم

 يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ ، ومٕم٤ملٕا ذم قمقمٛم ٓو قملم واىمٕم٦م سم٠مّّن٤م:  وشمٕمّ٘م٥م

 ٓ ٤مً زُمٜم اً يمبػم أو اً صٖمػم يم٤من ُمـ:  أي سمٕمْمٝمؿ " سمٜمّل  " ٤مهلسم٘مق رادعما

  .َجٞمٕمٝمؿ

،  اؾمتٞمٗم٤مئف قمـ قم٤مضمز وهق طمّؼ  همػمه قمٜمد فًم ُمـ أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 .اًمّٔمٗمر ٦مًمُمس٠م وشمسٛمك،  إذٟمف سمٖمػم طمّ٘مف ىمدر فًمُم٤م ُمـ ي٠مظمذ أن فًم ضم٤مز

 حتّمٞمؾ يٛمٙمـ ملَ  إذا ومٞمام ظمذٕا سمجقاز ومجزم ، افّشاؾعلّ  لىم٤م وهب٤م

 ٜمسجلا وضمقد قمٜمد فًم سمّٞمٜم٦م ٓو اً ُمٜمٙمر همريٛمف يٙمقن يم٠من،  ٘م٤ميضًمسم٤م ّؼ حلا

 وجيتٝمد جيده ملَ  إن سم٘مدره همػمه وأظمذ،  سمف فمٗمر إن أظمذه قمٜمده ومٞمجقز، 

 .حيٞمػ ٓو اًمّت٘مقيؿ ذم

 افّشاؾعّقة أـثر ظـد صّح ٕؾا . ٘م٤ميضًمسم٤م ّؼ حلا حتّمٞمؾ أُمٙمـ وم٢من

 .٤مً أيْم قازجلا

 همػم ُمـ ي٠مظمذ ٓو،  طمّ٘مف ضمٜمس ي٠مظمذ : وظـف ، ٜمععما:  حـقػة أيب وظـ

َّٓ  طمّ٘مف ضمٜمس  .ظمرٔا سمدل اًمٜمّ٘مديـ أطمد إ

 .راءٔا يمٝمذه رواي٤مت ثالصم:  ؽفما وظـ

__________________ 
م ذم اًمنمح( 6)  .هذه اًمرواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم يمام شم٘مدَّ
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  .٤مً ٘مٚمُمٓم ٜمععما:  أمحد وظـ

 ٙمثرةًم بدٟمّٞم٦مًما ٕم٘مقسم٤متًما ذم ٓ لُمقإا ذم قازجلا حمّؾ  أنّ  غمقم واّتػؼقا

 ٦مٚمٖم٤مئًما أُمـ إذا ُم٤م ٤مً أيْم لُمقإا ذم قازجلا وحمّؾ  ، ؽًمذ ذم ٖمقائؾًما

  .ؽًمذ وٟمحق اًمّّسىم٦م ممإ يمٜمسبتف

 وهمػم ٜمسجلا أظمذ ضمقاز هٜمد طمدي٨م ُمـ ي١مظمذ:  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 اًمٜمّٗم٘م٦م ُمـ ٞمفًمإ حيت٤مج ُم٤م يمّؾ  جيٛمع ٓ اًمِّمحٞمح ُمٜمزل نّ ٕ ، ٜمسجلا

 ٙمٗم٤مي٦مًما أظمذ ذم ذنإلا ٤مهل ؼٚمأـم وىمد،  زُم٦مالاًم راومؼعما وؾم٤مئر ٙمسقةًموا

 .فًمُم٤م ُمـ

 يدظمؾ ٓ وإّٟمف " أظمرى رواي٦م ذم ىمقهل٤م ؽًمذ صّح٦م غمقم ويدّل :  لىم٤م

  ." ديًموو يٙمٗمٞمٜمل ُم٤م سمٞمتل غمقم

 غمقم حيتقي ٓ اًمِّمحٞمح سمٞم٧م أنّ  ُمـ اّدقم٤مه ٤معمِ  ومٞمف ٦مًمٓد ٓو:  ٧مٚمىم

 حيت٤مج ُم٤م ضمٜمس لومتٜم٤مو،  ٤مً ٘مٚمُمٓم ٙمٗم٤مي٦مًما ٟمٗم٧م ّّن٤مٕ،  ٞمفًمإ حيت٤مج ُم٤م يمّؾ 

 .ٞمفًمإ حيت٤مج ٓ وُم٤م ٞمفًمإ

 ُمٜمزل أنّ  فًم أيـ ُمـ ٙمـًم،  ٛم٦مٚمَّ ُمس ؽًميمذ اًمِّمحٞمح ُمٜمزل أنّ  ودقمقاه

 .؟ ؽًميمذ يم٤من ؾمٗمٞم٤من أيب

 ٞمفًمإ حيت٤مج ُم٤م يمّؾ  ومٞمف يم٤من ُمٜمزًمف أنّ ،  ٘مّّم٦مًما ؾمٞم٤مق ُمـ ئمٝمر ذيًموا

 َّٓ َّٓ  يٛمّٙمٜمٝم٤م ٓ يم٤من أّٟمف إ  أن وم٤مؾمت٠مذٟم٧م،  ٞمفًمإ أؿم٤مرت ذيًما ٘مدرًما ُمـ إ

  .ٛمفٚمقم سمٖمػم ؽًمذ غمقم زي٤مدة شم٠مظمذ

 ّم٤مطم٥مًم أنّ  غمقم ٦مًمٓد هٜمد ىمّّم٦م ذم نّ أ،  ىمقًمف ٜمػّم عما اسمـ وضّمف وىمد

 ملسو هيلع هللا ىلص ّٟمفٕ ، اًمّت٘مقيؿ ممإ حيت٤مج سمحٞم٨م طمّ٘مف ضمٜمس همػم ُمـ ي٠مظمذ أن ّؼ حلا
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 اًمّت٘مقيؿ هق وهذا ، قاضم٥مًما ىمدر وقمٞم٤مهل٤م ٜمٗمسٝم٤مًم شمٗمرض أن ٜمدٍ هل أذن

  .وأقمّس ُمٜمف أدّق  هق ؾسم،  سمٕمٞمٜمف

 تٝمؿًمويمٗم٤م ده٤مٓأو غمقم ٘مٞم٤ممًما ذم ُمدظمالً  ٛمرأةًمٚم أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 ُمـ ومٞمٝم٤م حتديد ٓ تلًما ُمقرٕا ذم ٕمرفًما اقمتامد وومٞمف ، ٞمٝمؿٚمقم ٟمٗم٤مقإلوا

  .اًمنّمع ىمبؾ

 أٟمٙمر ـعم ٤مً ومالظم اًمنّمقمّٞم٤مت ذم ٕمرفًما اقمتب٤مر ومٞمف:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 .ـافّشاؾعّقة ًك ُمٕمٜم سمف ؾوقمٛم،  ٤مً ٗمٔمًم ؽًمذ

 اًمٜمّّص  قم٤مرضف إذا رفٕمًمسم٤م ٕمٛمؾًما أٟمٙمروا إّٟمام واًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ، لىم٤م يمذا

 .ٕمرفًما ممإ اًمنّمقمّل  اًمٜمّّص  يرؿمد ملَ  أو،  اًمنّمقمّل 

 شمرضمؿو ، ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما ضمقاز غمقم ّٓم٤ميبّ خلا سمف لواؾمتد

 هذا وأورد " ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما " طمٙم٤ممٕا يمت٤مب ذم بخ٤مرّي ًما

 ؾمٗمٞم٤من أسم٤م إنّ  " ٗمظٚمسم هِم٤مم قمـ اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ دي٨محلا

 يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ظمذي:  لىم٤م ، فًمُم٤م ُمـ آظمذ أن ٤مجوم٠مطمت،  ؿمحٞمح رضمؾ

  " ٕمروفعمسم٤م دكًموو

 وُمـ،  افّشاؾعلّ  أصحاب ُمـ امءٚمٕمًما ُمـ ٤مً َجٕم أنّ ،  اًمٜمّقوّي  وذيمر

 ٘مْم٤مءًما " ذم اًمّراومٕمّل  لىم٤م طمّتك ، ؽًمذًم دي٨محلا هبذا اؾمتدًّمقا همػمهؿ

 غمقم ٘مْم٤مءًما ُمٜمٕمٝمؿ ذم ـػّقةحلا غمقم أصح٤مسمٜم٤م اطمت٩ّم :  " ٖم٤مئ٥مًما غمقم

 وهق زوضمٝم٤م غمقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمـ ىمْم٤مء ؽًمذ ويم٤من ، هٜمد ٦مسم٘مّّم  ٖم٤مئ٥مًما

  .هم٤مئ٥م

،  سمٛمّٙم٦م يم٤مٟم٧م ٘مّّم٦مًما هذه نّ ٕ ، لٓؾمتدٓا يّمّح  ٓو:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م
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 يٙمقن أن ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما وذط ، هب٤م اً طم٤مرض ؾمٗمٞم٤من أسمق ويم٤من

 هذا يٙمـ وملَ  ، اً ُمتٕمّزز أو ٞمفٚمقم ي٘مدر ٓ اً ُمستؽم أو دٚمبًما قمـ ٤مً هم٤مئب

 إومت٤مء هق ؾسم ٖم٤مئ٥مًما غمقم ىمْم٤مء يٙمقن الوم اً ُمقضمقد ؾمٗمٞم٤من أيب ذم اًمنّمط

  .ٟمتٝمكا .إومت٤مء يم٤من أّٟمف ُمقاضع قمّدة ذم اًمّراومٕمّل  ماليم ذم وىمع وىمد ،

 قًم إذ " يٕمٓمٞمٜمل ٓ " هٜمد لسم٘مق ٤مً هم٤مئب يم٤من أّٟمف غمقم سمٕمْمٝمؿ لواؾمتد

 يب٤مذ ذيًما هق ّزوجـاًم نّ ٕ ، كمّ قم يٜمٗمؼ ٓ ٧مًم٘م٤مًم اً طم٤مرض يم٤من

  .ٟمٗم٤مقإلا

 ذم ٤مهل وي٠مذن،  ٦مٚمَج يٕمٓمٞمٝم٤م أن قم٤مدشمف يٙمقن أن قازجلِ  . ضٕمٞمػ ذاوه

  .٤مً ُمٗمّرىم ٟمٗم٤مقإلا

 وىمد ، طمؼ   سمٛمّٙم٦م اً طم٤مرض يم٤من ؾمٗمٞم٤من أسم٤م إنّ  ، اًمٜمّقوّي  ىمقل .ٟمٕمؿ

 أسم٤م أنّ  وهق،  ؽًمذ ُمـ أظمّص  أورد ؾسم ، كمّ اًمّسٝمٞم ؽًمسمذ زمجلا ممإ ؾمب٘مف

 .٤مدهإؾمٜم يسؼ ملَ  ٙمـًم ، سٚمجعما ذم ُمٕمٝم٤م ٤مً سًمضم٤م يم٤من ؾمٗمٞم٤من

 رضم٤مل رضم٤مًمف سمسٜمدٍ  أظمرضمف " ؾمٕمد اسمـ ـمب٘م٤مت " ذم سمف فمٗمرُت  وىمد

َّٓ  ، اًمّّمحٞمح  ىمقًمف وضم٤مء،  سم٤ميٕم٧م عَم٤َّم اً هٜمد أنّ  ، اًمِّمٕمبّل  قمـ ُمرؾمؾ أّٟمف إ

 أسمق لوم٘م٤م،  ؾمٗمٞم٤من أيب لُم٤م ُمـ أصب٧م يمٜم٧م ىمد:  ٧مًمىم٤م يّسىمـ ٓو

  .ِؽ ًم لالطم ومٝمق زمُم٤م ُمـ أصب٧ِم  ومام:  ؾمٗمٞم٤من

 ُمّرة ضم٤مءت صمؿّ  سم٤ميٕم٧م عَم٤َّم وىمع هذا وأنّ ،  ّّم٦م٘مًما شمٕمّدد ويٛمٙمـ:  ٧مٚمىم

 أيب لالإطم ّولٕا ُمـ ومٝمٛم٧م وشمٙمقن ، ٙمؿحلا قمـ ٧مًمومس٠م أظمرى

 .يست٘مبؾ قماّم  ٧مًمومس٠م ُم٣م ُم٤م ٤مهل ؾمٗمٞم٤من

 ـمريؼ ُمـ " ٕمروم٦معما " ذم ُمٜمده اسمـ أظمرضمف ُم٤م .ؽًمذ غمقم يِمٙمؾ ٙمـًم
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 ٧مًمىم٤م : لىم٤م أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ زاذان سمـ حمّٛمد سمـ اهلل قمبد

 ُمٕمؽ وم٤مذهبل ٧مٚمومٕم وم٢من:  لىم٤م ، أسم٤ميع أن أريد إيّن :  ؾمٗمٞم٤من يبٕ هٜمد

 ُمٜمت٘مب٦م ٧مٚمومدظم ، ُمٕمٝم٤م ومذه٥م قمثامن ممإ ومذهب٧م ، ىمقُمؽ ُمـ سمرضمؾٍ 

ي٤م :  ٧مًمىم٤م .ومرهم٧م اّم ٚموم : وومٞمف ، دي٨محلا ..شمنميمل ٓ أن سم٤ميٕمل:  لوم٘م٤م

 أسم٤م ي٤م شم٘مقل ُم٤م:  لىم٤م - دي٨محلا - سمخٞمؾ رضمؾ ؾمٗمٞم٤من أسم٤م إنّ  .اهلل رؾمقَل 

 .وم٠مطمّٚمف ٤مً رـمب وأُّم٤م ، الوم ٤مً ي٤مسمس أُّم٤م:  لىم٤م ؟ ٤منؾمٗمٞم

 وهق اًمّسٞم٤مق هبذا سمف شمٗمّرد اهلل قمبد أنّ ،  " ٕمروم٦معما " ذم ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق وذيمر

 .ضٕمٞمػ

 غمقم يدّل  وآظمره،  ُمٕمٝم٤م يٙمـ ملَ  ؾمٗمٞم٤من أسم٤م أنّ ،  ي٘متض طمديثف وأّول

 .اً طم٤مرض يم٤من أّٟمف

 عَم٤َّم ٞمفًمإ ؾأرؾم أو،  وطمده شمقضّمف ُمٜمٝمام يمّؾ  يٙمقن أن:  حيتؿؾ ٙمـًم

 .ُمٜمف اؿمتٙم٧م

 ٛمتحٜم٦معما شمٗمسػم ذم ٤ميمؿحلا أظمرضمف ُم٤م . اًمّث٤مين طمتاملٓا هذا وي١مّيد

 ذه٥م قمتب٦م سمـ طمذيٗم٦م أسم٤م أنّ  ، قمتب٦م سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ " ستدركعما " ُمـ

 ٓ:  هٜمد ٧مًمىم٤م ، يّسىمـ ٓو .اؿمؽمط اّم ٚموم يب٤ميٕم٤من هٜمد وسم٠مظمتٝم٤م هب٤م

 أيب ممإ ؾأرؾم طمّتك ٙمّػ وم ، زوضمل ُمـ أرسق إيّن  ، اًمّّسىم٦م غمقم أسم٤ميٕمؽ

 . الوم ٞم٤مسمسًما وأُّم٤م،  ومٜمٕمؿ اًمّرـم٥م أُّم٤م:  لوم٘م٤م ، ُمٜمف ٤مهل ؾٚمّ يتح ؾمٗمٞم٤من

 أيب غمقم ىمْم٤مء يم٤من هٜمد ىمّّم٦م أنّ  يرد ملَ  بخ٤مرّي ًما أنّ  زم ئمٝمر ذيًموا

،  ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما صّح٦م غمقم هب٤م لاؾمتد ؾسم ، هم٤مئ٥م وهق ؾمٗمٞم٤من

 همػم ؾمٗمٞم٤من أسمق يم٤من ٤معمَّ  ؾسم ، سمنمـمف هم٤مئ٥م غمقم ىمْم٤مء ؽًمذ يٙمـ ملَ  قًمو
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 ىمدر إذٟمف سمٖمػم فًمُم٤م ُمـ شم٠مظمذ أن ٤مهل وأذن سٚمجعما ذم ُمٕمٝم٤م طم٤مرض

 أن ُمٜمٕمف ُمـ ومٞمحت٤مج،  ٖم٤مئ٥مًما غمقم ىمْم٤مء ٟمقع ؽًمذ ذم يم٤من يمٗم٤ميتٝم٤م

 .هذا قمـ جيٞم٥م

 .مـف يتػّرع فالخ هذا ذظ اكبـك وؿد

،  اًمّّمٖمػم دهًمو غمقم ٟمٗم٤مقإلا ُمـ اُمتٜمع أو هم٤مب إذا بٕا أنّ  وهق

 إن بٕا لُم٤م ُمـ ظمذٕا ذم ؽًمذ ّٞم٦مٚمأه ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م إذا مّ ًمأل ٤ميض٘مًما أذن

 .اًمّّمٖمػم غمقم ٟمٗم٤مقإلوا ٞمفٚمقم ؾمت٘مراضٓا ذم أو،  أُمٙمـ

  .؟ ٘م٤ميضًما إذن سمٖمػم ؽًمسمذ لالؾمت٘مٓا ٤مهل ؾوه

 ٤مهل ضم٤مز إومت٤مء يم٤مٟم٧م وم٢من ، هٜمد ىمّّم٦م ذم فالخلا غمقم يٜمبٜمٞم٤من وجفان

َّٓ  جيقز الوم ىمْم٤مء يم٤مٟم٧م وإن ، إذن سمٖمػم ظمذٕا   .٘م٤ميضًما سم٢مذن إ

 لىم٤م طمٞم٨م ُمرٕا سمّمٞمٖم٦م اًمّتٕمبػم،  ومتٞم٤م ٓ ىمْم٤مء يم٤من أّٟمف سمف حرضم ومم٤ّم

 ، أظمذت إذا ٞمِؽ ٚمقم طمرج ٓ:  ُمثالً  ل٘م٤مًم ومتٞم٤م يم٤من قًمو " ظمذي " ٤مهل

  .ٙمؿحلا هق إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص شمٍّموم٤مشمف ُمـ ٥مٚمهمٕا نّ ٕو

 ىمقهل٤م ذم ٘مّّم٦مًما ذم ؾمتٗمٝم٤ممٓا وىمقع،  ومتقى يم٤من أّٟمف سمف حرضم ومم٤ّم

 يم٤من قًمو ، ٞمٝم٤مًمإ ؾمتح٘م٤مقٓا شم٘مدير ومّقض ّٟمفٕو،  ؟ " ضمٜم٤مح كمّ قم ؾه"

 ٓو اّدقمتف ُم٤م غمقم ٗمٝم٤مٚميستح ملَ  ّٟمفٕو ، ّدقملعما ممإ يٗمّقضف ملَ  ىمْم٤مء

 .بّٞمٜم٦مًما ٗمٝم٤مٚميم

 أضم٤مز ـعم طمّج٦م بّٞمٜم٦مًما ٞمٗمٝم٤مٚمشمٙم أو ٞمٗمٝم٤مٚمحت شمرك ذم أنّ :  قابجلوا

 .سمف اّدقم٧م ٤مُم يمّؾ  ذم صدىمٝم٤م ؿٚمقم ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٠مّٟمف،  ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ أن ٘م٤ميضًمٚم

 .ٙمؿحلا ٥مًمـم٤م ُمـ ومٞمف ٦مًماؾمتح٤م ٓ أّٟمف ؾمتٗمٝم٤ممٓا وقمـ
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 يمام ٕمرفًما ممإ قيمقلعما رادعما أنّ  ؾمتح٘م٤مقٓا ىمدر شمٗمقيض وقمـ

 .دمشم٘م

 اهلل طم٘مقق دون دُمّٞملمٔا طم٘مقق ذم ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًماومٞمف و

 ل٤معمسم٤م طمٙمؿ ، ُمثالً  سمّسىم٦مٍ  هم٤مئ٥م غمقم بّٞمٜم٦مًما ىم٤مُم٧م قًم طمّتك ، ّتػاقٓبا

 .٘مٓمعًما دون

 ومجاظة ظبقد وأبق وافّشاؾعلّ  قثؾواف ؽفما أجاز:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 ٖم٤مئ٥مًمٚم يٙمقن ُم٤م ؽفما ظـ ؼاشؿفا ابـ واشتثـك ، ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٙمؿحلا

َّٓ  ٕم٘م٤مرًموا رضٕيم٤م طمج٩م ومٞمف  .ظمؼمه اٟم٘مٓمع أو همٞمبتف ٧مًمـم٤م إن إ

 ديٜم٦معمسم٤م ٕمٛمؾًما:  لوىم٤م ؽًمُم٤م قمـ ؽًمذ صّح٦م ٤مضمِمقنعما اسمـ وأٟمٙمر

 ٙمؿحلا ٞمفٚمقم شمقضّمف أن سمٕمد هم٤مب قًم طمّتك ٤مً ٘مٚمُمٓم ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٙمؿحلا غمقم

  .ٞمفٚمقم ىمض

 وأُّم٤م .٤مً ٘مٚمُمٓم ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘م٣ميُ  ٓ : حـقػة وأبق ذقف أيب ابـ لوؿا

 وم٢من،  ٤مً صمالصم ٞمفٚمقم ٘م٤ميضًما ومٞمٜم٤مدي،  بّٞمٜم٦مًما إىم٤مُم٦م سمٕمد اؾمتؽم أو هرب ُمـ

  .ٞمفٚمقم ٙمؿحلا أٟمٗمذ ٓوإ ضم٤مء

 وهق وإشحاق وزاظلّ ٕوا ةصزم ابـ ٤مً أيْم أضم٤مزه:  ىمداُم٦م اسمـ لوىم٤م

 .أمحد ظـ افّروايتغ أحد

 .أمحد ظـ خرىٕا افّرواية وهل,  وافّثقريّ  افّشعبلّ  ٤مً أيْم وُمٜمٕمف

 سمٕمد ٞمفٚمقم ٙمؿحلا ومٞمجقز ، ُمثالً  ويمٞمؾ فًم ـُمَ  حـقػة أبق واشتثـك : لىم٤م

  .ويمٞمٚمف غمقم اًمّدقمقى

 ّمٛملمخلا طمدٕ شم٘مض ٓ : رومٕمف  كم  قم سمحدي٨م ُمٜمع ُمـ واطمت٩ّم 
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 داود أسمق أظمرضمف ، طمسـ طمدي٨م وهق .ظمرٔا ُمـ شمسٛمع طمّتك

 .وهمػممه٤م واًمؽّمُمذّي 

 ملَ  طمرض قًم وسم٠مّٟمف ( ) .ّمٛملمخلا سملم س٤مواةعمسم٤م ُمرٕا : وسمحدي٨م

 وسم٠مّٟمف ، شمسٛمع الوم هم٤مب وم٢مذا ٞمفٚمقم ّدقمكعما يس٠مل طمّتك ّدقملعما سمّٞمٜم٦م شمسٛمع

 .ٞمفٚمقم ٤مً واضمب ْمقرحلا يٙمـ ملَ  همٞمبتف ُمع ٙمؿحلا ضم٤مز قًم

 نّ ٕ،  ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٙمؿحلا يٛمٜمع ٓ يمّٚمف ؽًمذ سم٠منّ :  زأضم٤م ُمـ وأضم٤مب

 ٟم٘مض ممإ أّدى قًمو،  سمٛم٘متْم٤مه٤م ويٕمٛمؾ ومتسٛمع ىم٤مئٛم٦م طمرض إذا طمّجتف

 .٤مرضيـحلا غمقم حمٛمقل كم  قم وطمدي٨م ، اًمّس٤مسمؼ ٙمؿحلا

 ُمع وم٠مُّم٤م،  اًمّسامع إُمٙم٤من ُمع هق إّٟمام ، كم  قم طمدي٨م:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

  شمٕمّذر قًم يمام ، ٙمؿحلا يٛمٜمع الوم سمٛمٖمٞم٥ٍم  شمٕمّذره
ٍ
 طمجر أو ضمٜمقن أو سم٢مهمامء

 قمٜمده ُمـ غمقم ٙمؿحلوا اًمِّمٗمٕم٦م ذم ؽًمسمذ ـػّقةحلا ؾقمٛم وىمد ، صٖمر أو

 ٘مّم٦م هٜمدسم اطمت٩ّم  وىمد،  ٖم٤مئ٥مًما زوج ٟمٗم٘م٦م ُمٜمف يدومع أن ُم٤مل ٖم٤مئ٥مًمٚم

 .ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما قازجل ومجاظة افّشاؾعلّ 

 .يمام شم٘مّدم دٚمبًما ذم اً طم٤مرض يم٤من ؾمٗمٞم٤من أسم٤م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 غمقم دي٨محلا هبذا بخ٤مرّي ًما لٓاؾمتد سمٕمْمٝمؿ غمقم ؾأؿمٙم : تـْبقفٌ 

 ىمّم٤مص " فًم شمرضمؿ طمٞم٨م " ؿمخ٤مصٕا يمت٤مب " ذم اًمّٔمٗمر ٦مًمُمس٠م

 غمقم ٘مْم٤مءًما ضمقاز غمقم سمف ًمفٓواؾمتد،  " فعمفم٤م ُم٤مل وضمد إذا ٔمٚمقمعما

__________________ 
( 2364)واحل٤ميمؿ ( 64/ 62)واإلُم٤مم أمحد  (0633) "اًمسٜمـ"أظمرضمف أسمق داود ذم  (6)

أنَّ ،  ملسو هيلع هللا ىلصىم٣م رؾمقل اهلل : ىم٤مل ، قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم  ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م قمـُمـ ـمريؼ 

 .وُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م ضٕمٞمػ .اخلّمٛملم ي٘مٕمدان سملم َيدي احْلََٙمؿِ 
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 .ٖم٤مئ٥مًما

َّٓ  شمٙمقن ٓ اًمّٔمٗمر ٦مًمُمس٠م غمقم سمف لٓؾمتدٓا نّ ٕ  سم٠منّ ،  ٘مقلًما غمقم إ

 .ٗمتقىًما ـمريؼ غمقم يم٤مٟم٧م هٜمد ٦مًمُمس٠م

َّٓ  يٙمقن ٓ،  ٖم٤مئ٥مًما غمقم ٘مْم٤مءًما ٦مًمُمس٠م غمقم سمف لٓؾمتدٓوا  غمقم إ

  .طمٙمامً  يم٤مٟم٧م سم٠مّّن٤م ٘مقلًما

 ٦مًمُمٜمز يٜمّزل وم٢مّٟمف،  اًمِّم٤مرع ُمـ يّمدر طمٙمؿ يمّؾ :  ي٘م٤مل أن قابجلوا

 هبذه لٓؾمتدٓا ومٞمّمّح  ، قاىمٕم٦مًما ؽٚمشم ُمثؾ ذم ٙمؿحلا ؽًمسمذ ومت٤مءإلا

 .ؿٚمأقم واهلل .تلمًمٛمس٠مًمٚم ٘مّّم٦مًما

 اًمٜم٤ّمس أُمر ذم ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ أنًمٚم٘م٤ميض  قمغم أنَّ  افبخاريسمف  واؾمتدلَّ 

 .واًمّتٝمٛم٦م اًمّٔمٜمقن خيػ ملَ  إذا

 طم٘مقق ذم ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ أن ٘م٤ميضًمٚم:  واؾؼف ومـ حـقػةق أب وؿال

 ُمبٜمّٞم٦م ّّن٤مٕ،  دودحليم٤م اهلل طم٘مقق ذم ٛمفٚمسمٕم ي٘مض أن فًم ٞمسًمو،  اًمٜم٤ّمس

 .س٤محم٦معما غمقم

 ملَ  يتفٓو ؾىمب ٛمفٚمقم ُم٤م يم٤من إن:  لىم٤م ، شمٗمّمٞمؾ ٤مساًمٜمّ  طم٘مقق ذم فًمو

 ُم٤م فالسمخ ، طم٤ميمؿ همػم وهق اًمِّمٝمقد ُمـ ؾمٛمٕمف ُم٤م ٦مًمسمٛمٜمز ّٟمفٕ،  حيٙمؿ

  .يتفٓو ذم ٛمفٚمقم

 أضم٤مز ُمـ ىمقل سمف وم٘مّٞمد " واًمّتٝمٛم٦م اًمّٔمٜمقن خيػ ملَ  إذا " ىمقًمف وأُّم٤م

 فسم٠مٟمّ  اقمتّٚمقا،  ٤مً ٘مٚمُمٓم ؽًمذ ُمٜمٕمقا ذيـًما نّ ٕ،  ٛمفٚمسمٕم ي٘مض أن ٘م٤ميضًمٚم

 طمٙمؿ يٙمقن أن ٛمفٚمسمٕم ىم٣م إذا اًمّتٝمٛم٦م ح٘مفٚمشم أن ومٞمجقز ُمٕمّمقم همػم

 ُم٤م قازجلا حمّؾ  بخ٤مريًما ؾومجٕم.  ٤مّدةعما ومحسٛم٧م،  قمدّوه غمقم ّمدي٘مفًم
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 .واًمّتٝمٛم٦م اًمّٔمٜمقن ٤ميمؿحلا خيػ ملَ  إذا

 ُمثالً  يسٛمع أن،  ٤مّدةعما طمسؿ أضمؾ ُمـ ٜمععما ُمـ زمٚمي أّٟمف ممإ وأؿم٤مر

 ػٚمومح ٗمفٚمَّ طم وم٢مذا وم٠مٟمٙمر ٞمفًمإ رومٕمتف صمؿّ  . ٤مً سم٤مئٜم ٤مً ىمالـم اُمرأشمف ؼٚمَّ ـم رضمالً 

 ي٘مبؾ ٓ أن ُمـ سمد   فًم يٙمـ ؿٚموم،  سمف ومٞمٗمسؼ طمرام ومرج غمقم يديٛمف أن زمًم

 وي٘مٞمؿ،  يدومٕمف أن فٚموم اًمّتٝمٛم٦م ظمٌم وم٢من ، ٛمفٚمسمٕم ٞمفٚمقم وحيٙمؿ ىمقًمف

 .آظمر طم٤ميمؿ قمٜمد ٞمفٚمقم ؿمٝم٤مدشمف

 نأ ؿٚمٕمًمسم٤م ٙمؿحلا ضمقاز ذط أنّ  قمٜمدي ذيًما:  ( ) ٙمراسمٞمّز ًما لوىم٤م

 سمٙمبػم يٕمرف وملَ ،  واًمّّمدق ٕمٗم٤مفًموا حالسم٤مًمّّم  اً ُمِمٝمقر ٤ميمؿحلا يٙمقن

 ُمقضمقدة ومٞمف اًمّت٘مك أؾمب٤مب شمٙمقن سمحٞم٨م ظمرسم٦م ٞمفٚمقم ي١مظمذ وملَ  ٦مًمز

  .٤مً ٘مٚمُمٓم ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ أن فًم جيقز ذيًما ومٝمذا،  ُمٗم٘مقدة ومٞمف اًمّتٝمؿ وأؾمب٤مب

 ( ).ُمِم٤مخيف ُمـ وم٢مّٟمف،  قمٜمف ؽًمذ أظمذ بخ٤مرّي ًما ويم٠منّ :  ٧مٚمىم

 سمحدي٨م ، ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ أن ٘م٤ميضًمٚم أضم٤مز ُمـ اطمت٩ّم :  ٤ملسمٓمّ  اسمـ لىم٤م

 زوضم٦م سم٠مّّن٤م ٛمفٚمٕمًم ده٤مًمقًمو ٤مهل اًمٜمّٗم٘م٦م سمقضمقب ٤مهل ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مّٟمف اًمب٤مب

 أىمقى ٛمفٚمقم أنّ  اًمٜمّٔمر طمٞم٨م وُمـ ، سمّٞمٜم٦م ؽًمذ غمقم تٛمسٚمي وملَ  ؾمٗمٞم٤من أيب

 .٤مً يمذسم شمٙمقن ىمد واًمِّمٝم٤مدة ، ٛمفٚمقم ُم٤م يتٞمّ٘مـ ّٟمفٕ اًمِّمٝم٤مدة ُمـ

 وملَ  " أؾمٛمع سمام فًم أىمض إّٟمام " ٛم٦مٚمؾم أمّ  طمدي٨م ًمفىمق ُمٜمع ُمـ وطمّج٦م

 ٞمسًمو " وومٞمف " يٛمٞمٜمف أو ؿم٤مهداك " حرضُمّل ًمٚم لوىم٤م .ؿٚمأقم سمام ؾي٘م

__________________ 
 .636شمقذم ؾمٜم٦م : ىم٤مل اسمـ ىم٤مٟمع ،  احلسلم سمـ قمكم سمـ يزيد اًمٙمراسمٞمز اًمٗم٘مٞمف اًمبٖمدادي( 6)

  .اًمٙمراسمٞمز: أي ( 6)

أٟمف ُمـ َجٚم٦م : وي٘م٤مل : ٦م اًمٙمراسمٞمز ذم شمرَج( 6/036) "ًمس٤من اعمٞمزان"وىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  

 .ُمِم٤مئخ اًمبخ٤مري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح
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َّٓ  ؽًم ،  ؿم٤مء سمام أطمدهؿ حيٙمؿ أن اًمّسقء ىمْم٤مة ُمـ خيِمك ٤معمَِ و " ؽًمذ إ

 .ٛمفٚمقم غمقم وحيٞمؾ

 .سم٤مًمّتٝمٛم٦م ٤مً ٘مٚمُمٓم ُمٜمع ُمـ اطمت٩ّم و

 غمقم يم٤من ٘مْم٤مءًما ؾىمب ٤ميمؿحلا ٛمفٚمقم ذيًما سم٠منّ :  ؾومّّم  ُمـ واطمت٩ّم 

 ُمـ ٦مًمسمٛمٜمز ومّم٤مر ٟمٗمسف سمِمٝم٤مدة ٙمؿحل سمف طمٙمؿ قٚموم،  اًمِّمٝم٤مدة ـمريؼ

 وأُّم٤م ، واطمد سمِم٤مهدٍ  ٤ميمؿحليم٤م ومٞمٙمقن ٤مً وأيْم ، همػمه غمقم سمدقمقاه ىم٣م

 ُم٤م ٟمحق غمقم فًم أىمض وم٢مّٟمام " ٛم٦مٚمؾم أمّ  طمدي٨م ومٗمل ٘مْم٤مءًما طم٤مل ذم

  .ُمّدعٍ  أو ؿم٤مهد ُمـ ؾمامقمف سملم يٗمّرق وملَ  " أؾمٛمع

 أنّ  ؽًموذ ، ب٤مبًما ٘مّمقدعم سمّٓم٤مل اسمـ يتٕمّرض ملَ :  ٜمػمعما اسمـ لوىم٤م

 ٚمِّم٤مرحًم يٜمبٖمل ومٙم٤من ، هٜمد سم٘مّّم٦م ؿٚمٕمًمسم٤م ٙمؿحلا قازجل اطمت٩ّم  بخ٤مرّي ًما

 ٗمتلعما مالويم،  ٗمتٞم٤مًما خمرج ظمرج ّٟمفٕ،  ومٞمف ٞمؾًمد ٓ سم٠من ؽًمذ يتٕمّ٘م٥م أن

 يٛمٜمٕمؽ فأٟمّ  صمب٧م إن:  لىم٤م ومٙم٠مّٟمف ، ستٗمتلعما إّن٤مء صّح٦م شم٘مدير غمقم يتٜمّزل

  .ُمٙم٤منإلا ُمع اؾمتٞمٗم٤مؤه ؽًم ٤مزـضم طمّ٘مؽ

 ٙمؿحلا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أطمقال ُمـ ٥مٚمهمٕا سم٠منّ  سمٕمْمٝمؿ أضم٤مب وىمد:  لىم٤م

 ذيمر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ٞمفٚمقم يردّ  ٙمـًم " ٞمفٚمقم " ٗمٔمفًم شمٜمزيؾ ومٞمج٥م ، زامًمإلوا

 ٘مّّم٦مًما هذه يسٛمع ملَ  أّٟمف ُمرٕا فم٤مهر ؾسم ، صدىمٝم٤م ؿٚميٕم أّٟمف هٜمد ىمّّم٦م ذم

 َّٓ   .؟ ٛمفٚمسمٕم ٤ميمؿحلا طمٙمؿ غمقم سمف لٓؾمتدٓا يّمّح  ومٙمٞمػ،  ُمٜمٝم٤م إ

 ي٠مُمره٤م ملَ  صدىمٝم٤م ؿٚميٕم ملَ  قًم وم٢مّٟمف ، سمٕمٞمد ٟمٗمٞمف اّدقمك وُم٤م:  ٧مٚمىم

 سمدّ  الوم ؾمقاه ُمـ دون قطملًمسم٤م ممٙمـ صدىمٝم٤م غمقم قمفالواـمّ  5 ظمذٕسم٤م

 .ؿٚمقم ؾمبؼ ُمـ
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 ، ّم٤مهرةعما ُمـ ذيمرت ُم٤م شمذيمر أن ؾىمب ُمـ طم٤مهل٤م غمقم قمفالاـمّ  وي١مّيد

 ، ؿٚمٕمًمسم٤م ومٞمف وايمتٗمك سمّٞمٜم٦م سمٖمػم ؾمٗمٞم٤من أيب زوضم٦م ّّن٤مإ ىمقهل٤م ؾبِ ىمَ  ّٟمفٕو

 " فًمسم٘مق ُمرٕا سمّمٞمٖم٦م أشمك اّم ٚموم ، شم٠مظمذ ُمثالً  ل٘م٤مًم ومتٞم٤م يم٤مٟم٧م قًم ّٟمفٕو

 .ٙمؿحلا غمقم دلَّ  " ظمذي

 ، سمف حٙمقمعما ُمٕمروم٦م ؾمتدقمكٓ طمٙمامً  يم٤من قًم:  ٤مً أيْم ٜمػمعما اسمـ لىم٤م صمؿّ 

 .ؿٚمأقم واهلل .لىم٤م يمذا ، ُمٕملّم  همػم سمف حٙمقمعما أنّ  قاىمعًموا

 ُمـ ُمٜمف ٛمفٚميٕم سمام ورّده اًمِّم٤مهد ىمبقل ذم ي٘مض أّٟمف غمقم اّتػؼقا : تـْبقفٌ 

 .( ) شبعة ةفسلدا هذه يف راءٔا وحمّصؾ .شمزيمٞم٦م أو دمريح

 .ظم٤مّص٦مً  ىمْم٤مئف زُمـ ذم:  ثفافثا

 .طمٙمٛمف سٚمجم ذم:  رابعفا

 .همػمه٤م دون ُمقالٕا ذم:  خامسفا

 .ٙمّٞم٦مًم٤معما ٕمضسم قمـ وهق ٤مً أيْم ٘مذفًما وذم ُمثٚمف:  شادشفا

َّٓ  رء يمّؾ  ذم:  شابعفا  قمٜمد اًمّراضمح هق وهذا،  دودحلا ذم إ

 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 قمٜمدٟم٤م ومٞمف صؾٕوا ، ٛمفٚمسمٕم ٤ميمؿحلا ي٘مض ٓ:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 افّشاؾعّقة بعض أطمدث صمؿّ  ، دودحلا ذم ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ ٓ أّٟمف غمقم مجاعإلا

 .ؿهل زُم٦مٓ ٤مأّّن  رأوا طملم ٤مً أيْم ومٞمٝم٤م جيقز أّٟمف ٤مً خمّرضم ىمقًٓ 

 مجاعإلا ٟم٘مؾ غمقم ىمدامإلوا اًمّتٝمقيؾ ذم قم٤مدشمف غمقم ومجرى،  لىم٤م يمذا

__________________ 
وًمٚمٕمٚمؿ هبام وًمق مَل ، شمرك اًمِم٤مرح ذيمر اًم٘مقًملم إوًملم يمٕم٤مدة أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم آظمتّم٤مر  (6)

 .واًم٘مقٓن مه٤م اعمٜمع ُمٓمٚم٘م٤ًم واجلقاز ُمٓمٚم٘م٤مً ، ُيذيمرا 
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 .فالظمتٓا ؿمٝمرة ُمع

 ظمذي "ًم٘مقًمف  ذقمل   حتديدٌ  ومٞمف ٞمسًم ومٞمام ٕمرفًما غمقموومٞمف اإلطم٤مًم٦م 

 ." ٕمروفعمسم٤م يٙمٗمٞمؽ ُم٤م فًمُم٤م ُمـ

 إصمب٤مت ( ) اًمؽّمَج٦م هبذه اًمبخ٤مري ُم٘مّمقد:  وهمػمه ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

 رضمالً  أنّ  قًمو .ٗم٤مظًمٕا فمقاهر غمقم سمف ي٘م٣م وأّٟمف ، ٕمرفًما غمقم قمتامدٓا

 ، جيز ملَ  اًمٜم٤ّمس قمرف ذيًما اًمٜمّ٘مد سمٖمػم ومب٤مقمٝم٤م ٕم٦مٍ ٚمؾم سمٞمع ذم رضمالً  ؾويمّ 

 .ٕمت٤مدعما قزنًما أو ؾٙمٞمًما سمٖمػم ُمٙمٞمالً  أو ٤مً ُمقزوٟم سم٤مع قًم ويمذا

 أطمد ٕمرفًما ممإ اًمّرضمقع أنّ  . اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ سلمحلا ٘م٤ميضًما وذيمر

 ذم ٕمرفًما ممإ اًمّرضمقع ومٛمٜمٝم٤م ، ٗم٘مفًما ٞمٝم٤مٚمقم يبٜمك تلًما ٛمسخلا ٘مقاقمدًما

 ٗمّْم٦مًما ضّب٦م يمّمٖمر ض٤مومّٞم٦مإلا اًمّّمٗم٤مت ُمـ طمٙم٤ممٕا أؾمب٤مب ُمٕمروم٦م

 ويمثرة وسمٕمده فًمُمٜمز وىمرب وٟم٤مدره٤م حٞم٦مٚماًم ذم ٙمث٤موم٦مًما ٥مًموهم٤م ويمؼمه٤م

 وصمٛمـ ٤مً وقمٞمٜم بٞمعًما ذم سمٕمقضٍ  وُم٘م٤مسمالً  ، ةالاًمّّم  ذم تفٚموىم مٍ اليم أو ومٕمؾٍ 

 ٞمؼٚمي وُم٤م وؾمٙمٜمك ويمسقةٍ  وٟمٗم٘م٦مٍ  وُم١مٟم٦مٍ  ٟمٙم٤مٍح  ويمػء ُمثؾٍ  وُمٝمر ُمثؾٍ 

 .ؽًمذ ُمـ اًمِّمخص لسمح٤م

 ؾٛمحلا ُمّدة وأيمثر واًمّٓمٝمر ٞمضحليم٤م ٘م٤مديرعما ذم ٞمفًمإ اًمّرضمقع وُمٜمٝم٤م

ـّ   .ٞم٠مسًما وؾم

 طمٙم٤ممٕا ٞمفٚمقم يؽمشّم٥م ُمٜمْمبطٍ  همػم ومٕمؾ ذم ٞمفًمإ اًمّرضمقع وُمٜمٝم٤م

 ُمع ّسطٍ وشمب ىمري٥ٍم  سمٞم٧م لودظمق اًمّْمٞم٤موم٦م ذم ذنإلوا قاتعما يم٢مطمٞم٤مء

__________________ 
 اًمبٞمقع واإلضم٤مرة ُمـ أضمرى أُمر إُمّم٤مر قمغم ُم٤م يتٕم٤مرومقن سمٞمٜمٝمؿ ذمسم٤مب ) سم٘مقًمف  (6)

 (واًمٙمٞمؾ واًمقزن وؾمٜمٜمٝمؿ قمغم ٟمٞم٤مهتؿ وُمذاهبٝمؿ اعمِمٝمقرة 
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 ٤مً واٟمتٗم٤مقم وديٕم٦مٍ  وطمٗمظ ٤مً وهمّمب وهدّي٦مً  ٤مً وإيداقم ٤مً ىمبْم يٕمدّ  وُم٤م،  صديٍؼ 

 .سمٕم٤مري٦مٍ 

 قىمػًما وذم يامنٕا ٗم٤مظًميم٠م خمّّمصٍ  أُمرٍ  ذم ٞمفًمإ اًمّرضمقع وُمٜمٝم٤م

 .ؽًمذ وهمػم واًمٜمّ٘مقد قازيـعموا ؾٙم٤ميٞمعما وُم٘م٤مدير واًمّتٗمقيض قصّٞم٦مًموا

 بٕا ُم٤مل ُمـ سمٜمٞمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م أظمذ ذم ٤مهل أذن ّٟمفأ قمتب٦م سمٜم٧م هٜمد ىمّّم٦موذم 

 .دوّن٤م ٞمفٚمقم دم٥م أّّن٤م غمقم ومدلَّ 

 .سم٤مءٔا طمٞم٤مة ذم دٓوٕا ٟمٗم٘م٦م ُّمٝم٤متٕا زمٚمي ملَ  عَم٤َّم أّٟمف بخ٤مرّي ًما وم٠مراد

 .سم٤مءٔا سمٕمد ُمستٛمرّ  ؽًمسمذ ٙمؿحلوم٤م

ـّ  فًم قًمقدعما غموقم } ممشمٕم٤م ىمقًمف وي٘مّقيف ـّ  رزىمٝم  رزق:  أي { ويمسقهت

ـّ  ُّمٝم٤متٕا  أّول ذم ـّ هل جي٥م ومٙمٞمػ ، سمٜم٤مءًمأل اًمّرض٤مع أضمؾ ُمـ ويمسقهت

ـّ ٚمقم وجي٥م ، ي٦مٔا  .؟ آظمره٤م ذم سمٜم٤مءٕا ٟمٗم٘م٦م ٞمٝم
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 الحديث الثالث
 ةَ بَ ؾَ شؿع َج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرشق شؾؿة ريض اهلل ظـفا , أنّ  ظـ أمّ  -376

مثؾؽؿ ,  أٓ إكام أكا بٌؼ : اب حجرتف , ؾخرج إفقفؿ , ؾؼال صٍؿ ببَخ 

أبؾغ مـ بعٍض ,  وإكام يلتقـل اخلصؿ , ؾؾعؾ بعضؽؿ أن يؽقن

, ؾنكام هل  مسؾؿٍ  ؾلحسب أكف صادٌق , ؾلؿيض فف , ؾؿـ ؿضقت فف بحّؼ 

 ( ).فا أو يذرهاؾقحؿؾؿطعٌة مـ افـار ؾ

 

ح سمـ يمٞمس٤من وًمٚمبخ٤مري ُمـ رواي٦م ص٤مًم ( خصؿٍ  ةَ بَ ؾَ شؿع ج ):  ؿقفف

 اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذمو،  " ظمّمقُم٦م ؾمٛمع "قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب 

 ." ّم٤ممظم ب٦مٚمضم ؾمٛمع "قمٜمد اًمبخ٤مري 

 " ظمّمؿ "وىمقًمف  ، صقاتٕا طالاظمت:  مالواًم ٞمؿجلا سمٗمتح ب٦مٚمَ جلَ وا

 قاطمدًما ومٞمف يستقي ُمّمدر اؾمؿ وهق ، اًمّّم٤مد وؾمٙمقن ٤مءخلا سمٗمتح

 رواي٦م ذم يمام وشمثٜمٞمتف َجٕمف وجيقز،  ٤مً وُم١مّٟمث اً ُمذيّمر ثٜمّكعموا ٛمعجلوا

 .{ ظمّمامن هذان }:  ممشمٕم٤م ىمقًمف ذم ويمام "ظمّمقم"

 ٞمؿجلا غمقم مالاًم سمت٘مديؿ " ب٦مجلَ  " هِم٤مم قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

 .ومٞمٝم٤م ًمٖم٦م وهل ،

 يم٤مٟم٤م سم٠مّّنام اًمّتٍميح ووىمع،  شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ غمقم أىمػ ؿٚموم . ّمقمخلا وم٠مُّم٤م

__________________ 
وُمسٚمؿ ( 2226،  2264،  2233،  2622،  6603،  6062)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ اًمزهري ويمذا هِم٤مم يمالمه٤م قمـ قمروة قمـ زيٜم٥م سمٜم٧م أم ؾمٚمٛم٦م قمـ ( 6260)

 .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
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 : ٗمٔمفًمو داود أيب قمٜمد ٛم٦مٚمؾم أمّ  قمـ راومع سمـ اهلل قمبد رواي٦م ذم .اصمٜملم

 ( ) .خيتّمامن نالرضم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أشمك

 ذم يم٤مٟم٧م أّّن٤م،  راومع سمـ اهلل قمبد رواي٦م ذم ومبلّم  . ّمقُم٦مخلا وأُّم٤م

 ." درؾم٧م ىمد وأؿمٞم٤مء ُمقاري٨م ذم " قمٜمده ٗمظًم وذم . امهل ُمقاري٨م

 قمٜمد " ؿٚمُمس قمٜمد ويقٟمس ؿمٕمٞم٥م رواي٦م ذم ( حجرتف بباب) :  ؿقفف

 ذم ؿٚمُمس قمٜمد ووىمع ، ٛم٦مٚمؾم أمّ  ُمٜمزل هل ذيمقرةعما جرةحلوا " سم٤مسمف

 ." ٛم٦مٚمؾم أمّ  سمب٤مب " ُمٕمٛمر رواي٦م

 ، قاطمدًموا امقم٦مجلا غمقم ؼٚميٓم ؼٚمخلا بنمًما ( بؼكا أ إّكام) :  ؿقفف

 زاد قًمو ، ٘م٦مٚمخلا أصؾ ذم بنمًمٚم ُمِم٤مرك أّٟمف رادعموا،  ُمٜمٝمؿ أّٟمف سمٛمٕمٜمك

 .وصٗم٤مشمف ذاشمف ذم هب٤م اظمتّص  تلًما زاي٤معمسم٤م ٞمٝمؿٚمقم

 ىمٍم ويسّٛمك،  ب٤مـمـًما ؿٚمٕمًمسم٤م خيتّص  ّٟمفٕ،  جم٤مزّي  هٜم٤م ٍمحلوا

 يمّؾ  ؿٚميٕم وم٢مّٟمف رؾمقًٓ  يم٤من ُمـ أنّ  زقمؿ ُمـ غمقم اً ردّ  سمف أشمك ّٟمفٕ،  ٥مٚمىم

 .ٔمٚمقمعما ٞمفٚمقم خيٗمك ٓ طمّتك همٞم٥م

 مـ غَ ؾأب يؽقنَ  أنْ  ؽؿبعَض  َؾ عؾؾ,  صؿخلا يلتقـل إكامو) :  ؿقفف

 زمّ إ ختتّمٛمقن وإّٟمٙمؿ " ي قمٜمد اًمبخ٤مرياًمّثقر ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ( بعض

__________________ 
 "اعمٜمت٘مك"واسمـ اجل٤مرود ذم ( 62326)واإلُم٤مم أمحد ( 0633)داود  أظمرضمف أسمق (6)

وهمػمهؿ ُمـ ( 6/363) "اًمسٜمـ"واًمدارىمٓمٜمل ذم (  2/633)واًمبٞمٝم٘مل ( 6333)

رضمالن خيتّمامن  ملسو هيلع هللا ىلصأشمك رؾمقَل اهلل : سمٚمٗمظ  .ـمرق قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمـ اسمـ راومع سمف

َّٓ ذم ُمقاري٨م هلام ، مَل شمٙمـ هلام سمّٞمٜم٦م   . ومذيمر طمدي٨م اًمب٤مب:   ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل دقمقامه٤م ، وم٘م٤مل  إ

  .واًمٚمٗمظ ٕيب داود . احلدي٨م ومبٙمك اًمرضمالن

وىمد ذيمر أسمق داود هذا اًمٓمريَؼ قمِ٘م٥م طمدي٨م  . وفم٤مهر يمالم اًمِم٤مرح أن اًم٘مّم٦م واطمدة 

 .اًمب٤مب
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 ُمـ ؿٍ ٚمسعم وُمثٚمف،  " سمٕمض ُمـ سمحّجتف ـحلأ يٙمقن أن سمٕمْمٙمؿ ؾٕمًمو، 

 .وي٦مُمٕم٤م أيب ـمريؼ

 وزٟمف ومٓمـ سمٛمٕمٜمك ـحل ُمـ ّٟمفٕ " غٚمأسم "سمٛمٕمٜمك  " ـحلأ " وىمقًمف

 ذم غٚمأسم يٙمقن أن غمقم اً ىم٤مدر يم٤من أومٓمـ يم٤من إذا أّٟمف:  رادعموا ، وُمٕمٜم٤مه

 .ظمرٔا ُمـ طمّجتف

 .قمسك سمٛمٕمٜمك هٜم٤م هل " ؾٕمٚموم " وىمقًمف

 شم٘مديره ٤مً طمذوم مالٙمًما ذم أنّ  ي١مذن هذا ( صادق أّكف ؾلحسب) :  ؿقفف

 ." ٤مً ص٤مدىم وم٠مفمٜمّف " ُمٕمٛمر رواي٦م وذم " يم٤مذب ـمـب٤مًما ذم وهق "

 " وم٠مىمض ًمف سمذًمؽ "ذم رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞمس٤من  ( فف ؾلؿيض) :  ؿقفف

 مم٤ّم ٟمحق غمقم ٞمفٚمقم فًم وم٠مىمض " اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ داود أيب رواي٦م ذمو

 إيّن  " راومع سمـ اهلل قمبد رواي٦م وذم . ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ذم وُمثٚمف " أؾمٛمع

 ." ومٞمف كمّ قم يٜمزل ملَ  ومٞمام سمرأيل سمٞمٜمٙمؿ أىمض إّٟمام

 ومٛمـ " وُمٕمٛمر ؽًمُم٤م رواي٦م ذم ( ؿؾمس بحّؼ  فف ؿضقت ؾؿـ) :  ؿقفف

  فًم ىمْمٞم٧م
ٍ
 فًم ىمْمٞم٧م ومٛمـ " اًمّثقرّي  رواي٦م وذم " أظمٞمف طمّؼ  ُمـ سمٌمء

  .أقمٓمٞم٧م .ُمٕمٜمك ىمْمٞم٧م ضّٛمـ ويم٠مّٟمف " ٤مً ؿمٞمئ أظمٞمف ُمـ

ـ قم - ومٞمف بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ - يمثػم سمـ حمّٛمد قمـ داود أيب قمٜمد ووىمع

  أظمٞمف طمّؼ  ُمـ فًم ىمْمٞم٧م ومٛمـ "ؾمٗمٞم٤من 
ٍ
 ." ي٠مظمذه الوم سمٌمء

 ومٛمـ " واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد راومع سمـ اهلل قمبد رواي٦م وذم

 ىمٓمٕم٦م هب٤م فًم ي٘مٓمع وم٢مّٟمام،  امً ٚمفم ىمٓمٕم٦م هب٤م ي٘مٓمع أراه٤م سم٘مْمّٞم٦مٍ  فًم ىمْمٞم٧م
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 سمٙمّس ؾمٓم٤ممإلوا ." ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم قمٜم٘مف ذم هب٤م ي٠ميت ( ) ٤مً إؾمٓم٤مُم . ٟم٤مر ُمـ

 .ٚمّت٠ميمٞمدًم ومٙم٠مّّن٤م " ىمٓمٕم٦م " ٦مٚمٝمٛمعما واًمّٓم٤مء ٦مٚمٝمٛمعما ؾمٙمقنو ٛمزةهلا

 .٘مّّم٦مًما أو ٦مًمح٤مًمٚم اًمّْمٛمػم ( هل ؾنّكام) :  ؿقفف

،  اًمّٔم٤مهر سمحس٥م سمف فًم ىمْمٞم٧م ذيًما:  أي ( افـّار مـ ؿطعة) :  ؿقفف

 .اًمٜم٤ّمر ممإ سمف يئقل طمرام ٞمفٚمقم ومٝمق يستحّ٘مف ٓ ب٤مـمـًما ذم يم٤من إذا

 ُمـ غمقم اًمّتٕمذي٥م ؿمّدة ُمٜمف يٗمٝمؿ ٞمؾمتث " اًمٜم٤ّمر ُمـ ىمٓمٕم٦م " وىمقًمف

 سمٓمقّنؿ ذم ي٠ميمٚمقن إّٟمام } ممشمٕم٤م فًميم٘مق اًمّتِمبٞمف جم٤مز ُمـ ومٝمق يتٕم٤مـم٤مه

 .{اً ٟم٤مر

ذم رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞمس٤من  ( يذرها أو فاؾقحؿؾؾ ):  ؿقفف

 ." ٞمؽميمٝم٤مًم أو ٞم٠مظمذه٤مٚموم"

 فًم أىمٓمع وم٢مّٟمام ي٠مظمذه الوم " قمٜمد اًمبخ٤مري هِم٤مم قمـ ؽًمُم٤م رواي٦م وذم

ـّ ًم - صم٘م٦م يم٤من وإن - هِم٤مم:  اًمّدارىمٓمٜمّل  لىم٤م "٤مراًمٜمّ  ُمـ ىمٓمٕم٦م  ٙم

 سمٙمر أيب ؿمٞمخف قمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وطمٙم٤مه ، ُمٜمف أطمٗمظ اًمّزهرّي 

  .اًمٜمّٞمس٤مسمقرّي 

 ومٞمف ُمرٕا وم٢منّ  .هِم٤مم رواي٦م ممإ شمرضمع اًمّزهرّي  ورواي٦م:  ٧مٚمىم

 وُمـ ٞم١مُمـٚموم ؿم٤مء ومٛمـ } .فًميم٘مق هق ؾسم ، اًمّتخٞمػم ٘مٞم٘م٦محل ٓ ٚمّتٝمديدًم

 .{ ٞمٙمٗمرٚموم ؿم٤مء

__________________ 
أي  .هل احلديدة اًمتل حُتّرك هب٤م اًمٜم٤مر وشمسٕمر( :  463/ 6)  "اًمٜمٝم٤مي٦م"ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم (6)

وشم٘مديره ذات . أو أىمٓمع ًمف ٟم٤مرًا ُمسٕمرة، سمف اًمٜم٤مر قمغم ٟمٗمسف ويِمٕمٚمٝم٤م  أىمٓمع ًمف ُم٤م يسٕمر: 

حلّد اًمسٞمػ : وي٘م٤مل  .ٓ أدري أهل قمرسمٞم٦م أم أقمجٛمٞم٦م قمّرسم٧م: ىم٤مل إزهري  .إؾمٓم٤مم

 ؾمٓم٤مم وؾمٓمؿٌ 
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 ٟمٗمسف ُمـ ؿٚمأقم أّٟمف:  وُمٕمٜم٤مه ، فًم ٛم٘م٣مًمٚم ظمٓم٤مب هق:  اًمّتلم اسمـ لىم٤م

 ُمبٓمالً  يم٤من وإن ، ٞم٠مظمذٚموم ٤مً حم٘مّ  يم٤من وم٢من ؟ ُمبٓمؾ أو حمؼ   هق ؾه ،

 .ٞمفٚمقم يم٤من قماّم  صؾٕا يٜم٘مؾ ٓ ٙمؿحلا وم٢منّ  ، ٞمؽمكٚموم

 لوىم٤م ، نالاًمّرضم ومبٙمك : دي٨محلا آظمر ذمع راوم سمـ اهلل قمبد زاد : تـْبقفٌ 

 وم٤مىمتسام،  تامٚمومٕم إذا أُّم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  امهل لوم٘م٤م،  ؽًم لطم٘مّ :  ُمٜمٝمام يمّؾ 

  ( ).ًمالحت٤م صمؿّ  ، اؾمتٝمام صمؿّ  ، ّؼ حلا وشمقظّمٞم٤م

  .ٗمقائدًما ُمـ دي٨محلا هذا وذم

 ذم هق ٤مً ؿمٞمئ اًمّٔم٤مهر ذم سمف اؾمتحّؼ  طمّتك سم٤مـمؾ ذم ظم٤مصؿ ُمـ إصمؿ

 .ٞمفٚمقم طمرام ب٤مـمؾًما

 ٞمفٚمقم ّدقمكعما ػٚمومح - سمّٞمٜم٦م فًم يٙمـ وملَ  - ُم٤مًٓ  اّدقمك ُمـ أنّ  وومٞمف

 قًم ّدقملعما وأنّ  ، ب٤مـمـًما ذم يؼّمأ ٓ أّٟمف ، ػًم٤محلا سمؼماءة ٤ميمؿحلا وطمٙمؿ

 .ٙمؿحلا ؾوسمٓم ؾمٛمٕم٧م دقمقاه شمٜم٤مذم ؽًمذ سمٕمد سمّٞمٜم٦م أىم٤مم

 يّمػم طمّتك ٞمؾحلا وضمقه ُمـ سمقضمفٍ  سم٤مـمؾ ُمرٍ ٕ لاطمت٤م ُمـ أنّ  وومٞمف

 ٓو،  ب٤مـمـًما ذم شمٜم٤موًمف فًم حيّؾ  ٓ أّٟمف،  سمف فًم وحيٙمؿ اًمّٔم٤مهر ذم ٤مً طم٘مّ 

 .ٙمؿحلسم٤م صمؿإلا قمٜمف يرشمٗمع

 جمتٝمد يمّؾ  أنّ  زقمؿ ُمـ غمقم سمف ومػمدّ  خيٓمئ ىمد جتٝمدعما أنّ  وومٞمف

__________________ 
م خترجيف ىمريب٤ًم قمٜمد أيب داود وهمػمه ( 6) َّٓ ) وًمٗمٔمف قمٜمد أيب داود . شم٘مدَّ  أمحد وًمٗمظ، ( صمؿ حت٤م

 .ومل أره سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِم٤مرح (. حٚمرؾ صمؿ ًمٞم) وهمػمه 

َّٓ ) ( : 4/023)ىم٤مل ذم قمقن اعمٕمبقد  ًمٞمجٕمؾ يمؾ واطمد : أي . سمتِمديد اًمالم (  صمؿ حت٤م

يمؾ واطمد ( صمؿ ًمٞمحٚمؾ ) وًمٗمظ اعمِمٙم٤مة ،  ٚمف سم٢مسمراء ذُمتف بَ ُمـ ىمِ  ف ذم طمؾ  ُمٜمٙمام ص٤مطمبَ 

 .اٟمتٝمك . ُمٜمٙمام ص٤مطمبف
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 .ي١مضمر ؾسم إصمؿ ح٘مفٚمي ٓ أظمٓم٠م إذا جتٝمدعما أنّ  وومٞمف،  ُمّمٞم٥م

،  رء ومٞمف ٞمفٚمقم يٜمزل ملَ  ومٞمام ضمتٝم٤مدٓسم٤م ي٘مض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف وومٞمف

  .ٝمؿٞمٚمقم سمف حيت٩ّم  ُم٤م أسح ُمـ دي٨محلا وهذا،  ؿقم ؽفذ يف ػفوخا

 ب٤مـمـًما ذم ويٙمقن،  سمف ومٞمحٙمؿ أُمرٍ  ممإ اضمتٝم٤مده أّداه رسّمام أّٟمف وومٞمف

ـّ ًم،  ؽًمذ فالسمخ  .قمّمٛمتف ثبقتًم ملسو هيلع هللا ىلص ٞمفٚمقم ي٘مرّ  ملَ  وىمع قًم ؽًمذ ُمثؾ ٙم

  .اً ؼؾمط مـع مـ واحتّج 

 ٓم٠مخلسم٤م ٗملمٚمٙمعما أُمر زمًمٚم طمٙمٛمف ذم ٓم٠مخلا وىمقع ضم٤مز قًم سم٠مّٟمف . أوًٓ 

 ٓ ورسّمؽ الوم } ممشمٕم٤م لىم٤م طمّتك ، أطمٙم٤مُمف َجٞمع ذم سم٤مشّمب٤مقمف ُمرٕا ثبقتًم

 :  ي٦مٔا { سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر ومٞمام حيّٙمٛمقك طمّتك ي١مُمٜمقن

 ٕمٚمقّ ًم ؽًمسمذ ممأو وم٤مًمّرؾمقل ، ٓم٠مخلا ُمـ ُمٕمّمقم َج٤معإلا أنّ  . ثاكقاً 

  .رشمبتف

 ومٞمف حمذور ٓ ٓم٠مخلا إي٘م٤مع زمٚماؾمت إذا ُمرٕا أنّ :  ّولٕا ظـ قابجلوا

 ٤ميمؿحلوا ٗمتلعما سم٤مشّمب٤مع ُمقرونُم٠م وم٢مّّنؿ،  ديـٚم٘معما طمّؼ  ذم ُمقضمقد ّٟمفٕ ،

 .ٓم٠مخلا ٞمفٚمقم ضم٤مز قًمو، 

 ومرض إذا َج٤معإلا وم٢منّ  ، ُمردودةٌ  زُم٦مالعما أنّ :   افّثاين ظـ قابجلوا

 ممإ شّمب٤معٓا ومرضمع ، اًمّرؾمقل قمـ ضم٤مء ُم٤م ُمستٜمدهؿ أنّ  غمقم دلَّ  وضمقده

 . َج٤معإلا ٟمٗمس ممإ ٓ اًمّرؾمقل

 ويٙمقن ، اًمّٔم٤مهر ذم سم٤مًمٌّمء حيٙمؿ ىمد أّٟمف أصمب٧م ـعم طمّج٦م دي٨محلوا

 قم٘مالً  حم٤مل ُمٜمف زمٚمي ٓ إذ ؽًمذ ُمـ ُم٤مٟمع ٓو،   ومفالسمخ ب٤مـمـًما ذم ُمرٕا

 .ٟم٘مالً  ٓو
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 ومّمؾ ذم قاىمٕم٦مًما ٙمقُم٤متحلسم٤م ؼٚميتٕم دي٨محلا سم٠منّ :  ُمٜمٕمف ُمـ وأضم٤مب

 ؽًمذ وىمقع ُمـ ُم٤مٟمع ٓو ، بّٞمٜم٦مًما أو ىمرارإلا غمقم بٜمّٞم٦معما ّمقُم٤متخلا

 أن ٓم٠مخلا ومٞمف ي٘مع أن ٛمتٜمٕم٦معما ّٟماموإ ، ٓم٠مخلا غمقم ي٘مرّ  الوم ؽًمذ وُمع ومٞمٝم٤م،

 قمـ ٤مً ٟم٤مؿمئ ؽًمذ ويٙمقن،  يمذا ومٞمف اًمنّمقمّل  ٙمؿحلا سم٠منّ  أُمر قمـ خيؼم

َّٓ  يٙمقن ٓ وم٢مّٟمف،  اضمتٝم٤مده  { قىهلا قمـ يٜمٓمؼ وُم٤م } ممشمٕم٤م فًم٘مقًم ، ٤مً طم٘مّ  إ

  .ي٦مٔا

 يمام ؿمٙم٤ملإلا ومٞمٕمقد،  اًمنّمقمّل  ٙمؿحلا زمٚميست ؽًمذ سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .يم٤من

 اًمٜم٤ّمس أىم٤مشمؾ أن أُمرت:   ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف.  ؽًمذ أضم٤مز ُمـ طمج٩م وُمـ

َّٓ  فًمإ ٓ ي٘مقًمقا طمّتك  ومٞمحٙمؿ ، دُم٤مءهؿ ُمٜمّل قمّمٛمقا ىم٤مًمقه٤م وم٢مذا ، اهلل إ

 فالظم يٕمت٘مد ُمرٕا ٟمٗمس ذم يم٤من قًمو سم٤مًمِّمٝم٤مدشملم ّٗمظٚمشم ُمـ مالسم٢مؾم

 .ؽًمذ

 يمّؾ  غمقم قطملًمسم٤م قمفالاـمّ  يٛمٙمـ يم٤من أّٟمف ُمع ؽًمذ ذم ٙمٛم٦محلوا

 ويٕمتٛمده،  ٗملمٚمٛمٙمًمٚم ذع سمام حيٙمؿ يم٤من ٤مً ُمنّمقم يم٤من عم٤َّم أّٟمف،  طمٙمقُم٦م

 ُم٤م ؾسمٛمث ٙمؿحلا ذم:  أي . سمنم أٟم٤م إّٟمام:   لىم٤م ؿّ صمَ  وُمـ ، سمٕمده ّٙم٤ممحلا

 .سمف ٗمقاٚميم

 اسمـ ىمّّم٦م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م سم٢ميراده بخ٤مريًما أؿم٤مر اًمٜمّٙمت٦م هذه مموإ

 صمؿّ  ، سمزُمٕم٦م ٘مفحلوأ زُمٕم٦م سمـ ٕمبدًم دًمقًمسم٤م ملسو هيلع هللا ىلص طمٙمؿ طمٞم٨م،  زُمٕم٦م ٞمدةًمو

 .٤مً اطمتٞم٤مـم ُمٜمف حتتج٥م أن ؾمقدة أُمر سمٕمتب٦م ؿمبٝم٦م رأى عَم٤َّم

 اً دًمو ًمققمٜم٧م تلًما وضٕم٧م عَم٤َّم قمٜملمالتعما ىمّّم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف
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 . ؿم٠منٌ  ٤مهلو زم ٙم٤منًم يامنٕا ٓقًم:  سمف ُمٞم٧مرُ  ذيًما يِمبف

 قًمو ، سم٤مًمّٔم٤مهر زُمٕم٦م ٞمدةًمو اسمـ ذم طمٙمؿ ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ممإ بخ٤مرّي ًما وم٠مؿم٤مر

 ضمتٝم٤مدٓا ذم ظمٓم٠م ؽًمذ يسّٛمك ٓو،  زُمٕم٦م ُمـ ٞمسًم ُمرٕا ٟمٗمس ذم يم٤من

 .ؽًمذ ذم فالظمتٓا ُمقارد ُمـ هق ٓو ،

 :   لىم٤م ب٤مبًما طمدي٨م غمقم ؿٚمشمٙم عَم٤َّم وم٢مّٟمف،  افّشاؾعلّ  ؽًمذ ممإ وؾمب٘مف

 ٗمٔمقاًم سمام ّمٛملمخلا ُمـ يسٛمع ُم٤م غمقم ي٘مع اًمٜم٤ّمس سملم ٙمؿحلا أنّ  وومٞمف

 غمقم ي٘م٣م ٓ وأّٟمف ، ؽًمذ همػم ىمٚمقهبؿ ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ يم٤من وإن،  سمف

،  ٟمبّٞمف وؾمٜم٦ّم اهلل يمت٤مب ػًمظم٤م وم٘مد ؽًمذ ؾومٕم ومٛمـ،  سمف ظَ ٗمَ ًمَ  ُم٤م ٖمػمسم أطمدٍ 

 اًمِّمبف رأى اّم ٚموم ، ٞمدةًمقًما سم٤مسمـ زُمٕم٦م سمـ ٕمبدًم ىمْم٤مؤه هذا وُمثؾ:   لىم٤م

 ( ).ؾمقدة ي٤م ُمٜمف اطمتجبل:  لىم٤م،  سمٕمتب٦م ٤مً سمّٞمٜم

 إّٟمام ؾىم } ممشمٕم٤م اهلل ىمقل اُمتث٤مل { سمنم أٟم٤م إّٟمام } ىمقًمف ذم اًمّّسّ  ؾٕمًمو

 ومٞمف يستقي ذيًما اًمّٔم٤مهر غمقم طمٙم٤ممٕا إضمراء ذم:  أي { ٚمٙمؿُمث سمنم أٟم٤م

 ٞمتؿّ ًم ، سمف حيٙمٛمقا أن أُمروا ُم٤م ؾسمٛمث حيٙمؿ أن ُمروم٠مُ  ، ٗملمٚمٙمعما َجٞمع

 ُمـ اًمّٔم٤مهرة طمٙم٤ممٕا ممإ ٟم٘مٞم٤مدًمال ٕمب٤مدًما ٟمٗمقس وشمٓمٞم٥م،  سمف ىمتداءٓا

 .ب٤مـمـًما ممإ ٟمٔمر همػم

 .مؼامغ هـا أنّ  اصؾحلوا

 ، ومٞمف سم٤مًمّتبٍّم  جتٝمدعما ػٚميم ذيًما وهق،  ٙمؿحلا ـمريؼ:  أحدمها

 .بح٨مًما وومٞمف .واًمّّمقاب ٓم٠مخلا ؼٚميتٕم وسمف

َّٓ  ٞمفٚمقم عٚميٓمّ  ٓو . ّمؿخلا يبٓمٜمف ُم٤م:  خرٔوا  ُمـ ؿم٤مء وُمـ اهلل إ

__________________ 
 ( 003) م ذم يمت٤مب اًمٚمٕم٤من سمرىمؿ ذم قمبد سمـ زُمٕم٦م  شم٘مدَّ   ملسو هيلع هللا ىلصىمْم٤مؤه ( 6)
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  .سمف ٞمػٚماًمّتٙم ي٘مع ؿٚموم،  رؾمٚمف

 ٦مًمإزا أو ُم٤ملٍ  ٞمؽٚمسمتٛم ٙمؿحلا أنّ  ممإ . ؿقمٌ  ذهب:  اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م

 هق يمام ب٤مـمـًما ذم يم٤من إن ، ؽًمذ ٟمحق أو ومرىم٦م أو ٟمٙم٤مح إصمب٤مت أو ؽٚمُم

 ُم٤م فالظم غمقم ب٤مـمـًما ذم يم٤من وإن ، سمف طمٙمؿ ُم٤م غمقم ٟمٗمذ اًمّٔم٤مهر ذم

 ٤مً ُمقضمب ٙمؿحلا يٙمـ ملَ ،  همػمه٤م أو اًمِّمٝم٤مدة ُمـ ٤ميمؿحلا ٞمفًمإ اؾمتٜمد

 ؿقل وهق ، همػمه٤م ٓو قالاًمٓمّ  ٓو اًمٜمّٙم٤مح ٓو ٦مًمزاإلا ٓو،  ٞمؽٚمٚمّتٛمًم

 .يقشػ أبق ومعفؿ , ؿفقرجلا

 ذم ُمرٕا ويم٤من ، ُم٤ملٍ  ذم يم٤من إن ٙمؿحلا أنّ  ممإ:  نآخرو وذهب

 ٤مً ُمقضمب ؽًمذ يٙمـ ملَ  ، اًمّٔم٤مهر ُمـ ٤ميمؿحلا ٞمفًمإ اؾمتٜمد ُم٤م فالسمخ ب٤مـمـًما

 ٤مً سم٤مـمٜم يٜمٗمذ وم٢مّٟمف قالـم أو ٟمٙم٤مح ذم يم٤من وإن،  فًم ٛمحٙمقمًمٚم فٚمحل

  .اً وفم٤مهر

 ٤معمِ  واطمتّجقا،  ٤ملعما وهق،  ومٞمف ورد ُم٤م غمقم ب٤مبًما طمدي٨م ومحٚمقا

 أن اطمتامل ُمع،  قمٜملمالتعما سملم ومّرق ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مّٟمف قمٜملمالتعما سم٘مّّم٦م قمداه

 .سمف رُم٤مه٤م ومٞمام صدق ىمد اًمّرضمؾ يٙمقن

 غمقم أّٟمف ُم٤ملٍ  ٞمؽٚممت ومٞمف ٞمسًم ىمْم٤مء يمّؾ  أنّ  هذا ُمـ ومٞم١مظمذ:  لىم٤م

 ؽًمذ ذم حيدث ٤ميمؿحلا طمٙمؿ وأنّ   ومفالسمخ ب٤مـمـًما يم٤من قًمو ، اًمّٔم٤مهر

 .ُمقالٕا فالسمخ ٞمؾٚمواًمّتح اًمّتحريؿ

 أطمدمه٤م سم٠منّ  ؿٚمٕمًمٚم قم٘مقسم٦م وىمٕم٧م إّٟمام ٕم٤منٚماًم ذم ٗمرىم٦مًما سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .ٞمفٚمقم ي٘م٤مس الوم سمرأؾمف أصٌؾ  وهق ، يم٤مذٌب 

 :  ـػّقةحلا مـ ؽره وأجاب
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 ؼٚميتٕم سمام خمّمقص ؽًمذ أنّ  غمقم يدّل  دي٨محلا فم٤مهر أنّ :  أوًٓ 

 ، ومٞمف اًمٜمّزاع ٞمسًمو ، يٛملمٌ  ٓو هٜم٤مك سمّٞمٜم٦م ٓ طمٞم٨م ّمؿخلا ماليم سمسامع

 .اًمِّمٝم٤مدة غمقم رشّم٥معما ٙمؿحلا ذم اًمٜمّزاع وإّٟمام

 ٓ وهل،  ذـمّٞم٦م " فًم ىمْمٞم٧م ـومٛمَ  " ىمقًمف ذم "ـُمَ " أنّ :  ثاكقاً 

 سمف ؼٚمشمٕم ومٞمام ضم٤مئز وهق،  ي٘مع ملَ  ُم٤م ومرض ُمـ ومٞمٙمقن،  قىمقعًما زمٚمشمست

 غمقم ىمدامإلا قمـ واًمّزضمر ٚمّتٝمديدًم يٙمقن نْ َٕ  حمتٛمؾ هٜم٤م وهق،  همرٌض 

 أن ضم٤مز وإن وهق ، ّمقُم٦مخلا ذم غالسمإلوا سـٚمسم٤مًم اًمٜم٤ّمس أُمقال أظمذ

 يسؼ ملَ  ٙمٜمّفًم،  ٗمسقخًموا ٕم٘مقدًما ذم ٤مً سم٤مـمٜم ٙمؿحلا ٟمٗمقذ قمدم زمٚميست

 .ُمٜمع ـعم طمّج٦م ومٞمف يٙمقن الوم،  ؽًمذًم

 يٙمقن ٓ ّٟمفٕ،  ٓم٠مخلا غمقم ي٘مرّ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف زمٚميست سمف طمتج٤مجٓا أنّ :  ثافثاً 

َّٓ  اًمٜم٤ّمر ُمـ ىمٓمٕم٦م سمف ىم٣م ُم٤م  ّٟمفأ ومرض ومٛمتك ٓوإ ، ٓم٠مخلا اؾمتٛمرّ  إذا إ

 .ستحّ٘مفعم ّؼ حلا ويردّ  ٙمؿحلا ؽًمذ يبٓمؾ أن جي٥م وم٢مّٟمف،  ٞمفٚمقم عٚميٓمّ 

 وي١مّول سمف طمتج٤مجٓا يس٘مط أن وم٢مُّم٤م ، ؽًمذ ػًمخي٤م دي٨محلا وفم٤مهر

 .سم٤مـمؾ وهق ٓم٠مخلا غمقم اًمّت٘مرير اؾمتٛمرار زمٚميست أن وإُّم٤م ، شم٘مّدم ُم٤م غمقم

 .افّثاين ويمذا ، اًمّٔم٤مهر فالظم أّٟمف:  ّولٕا قمـ قابجلوا

 ذيًما ٙمؿحلا هق ٞمفٚمقم ي٘مرّ  ٓ ذيًما ٓم٠مخلا أنّ :  ثفافّثا ـقم قابجلوا

 اًمٜمّزاع وإّٟمام،  ومٞمف اًمٜمّزاع ٞمسًمو ، ومٞمف ٞمفًمإ يقح ملَ  ومٞمام اضمتٝم٤مده قمـ صدر

 سّٛمكيُ  الوم وم٤مضمرة يٛملمٍ  أو زورٍ  ؿمٝم٤مدة غمقم سمٜم٤مءً  ُمٜمف اًمّّم٤مدر ٙمؿحلا ذم

 ٙم٤منًم َّٓ وإ ، يامنإلوسم٤م سم٤مًمِّمٝم٤مدة ٕمٛمؾًما وضمقب غمقم ّتػاقفال ظمٓم٠م

 .ؽًميمذ ٞمسًمو ظمٓم٠م يسّٛمك طمٙم٤ممٕا ُمـ ٙمثػمًما
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 ُمقالٕا:  ؼمخلا ؿمٛمقل ذم فم٤مهرة دي٨محلا ُمـ ّج٦محلوم٤م هذا غموقم

  .ؿٚمأقم واهلل .ٗمسقخًموا ٕم٘مقدًموا

 أىم٤مم ـعم اًمّزوضم٦م طمّؾ  دقمقى ذم ومرق ٓ إّٟمف : افّشاؾعلّ  لؿا ؿّ صمَ  وُمـ

 أّٟمف طمر   غمقم اّدقمك ُمـ وسملم ، سمٙمذهبام ؿٚميٕم وهق زورٍ  سمِم٤مهدي سمتزوجيٝم٤م

 فًم طمٙمؿ وم٢مذا ، طمّرّيتف ؿٚميٕم وهق،  زورٍ  ؿم٤مهدي ؽًمسمذ وأىم٤مم  ٙمفٚمُم ذم

 .مجاعإلبا يسؽمىّمف أن فًم حيّؾ  ملَ  ٙمفٚمُم سم٠مّٟمف ٤ميمؿحلا

 ػًمخم٤م ٤مً وسم٤مـمٜم اً فم٤مهر حيّؾ  ٤ميمؿحلا طمٙمؿ سم٠منّ  ٘مقلًموا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 أمجع ٘م٤مقمدةٍ ًمو،  ٦مٚمىم٤مئ غمقم اًمّس٤مسمؼ مجاعفإلو ، اًمّّمحٞمح دي٨محلا ذاهل

 ممأو سمْم٤معٕا أنّ  وهق ، ذيمقرعما ٘م٤مئؾًما وواوم٘مٝمؿ قفاؾظ امءؾعفا

 .ُمقالٕا ُمـ طمتٞم٤مطٓسم٤م

 وإن،   ٞمفٚمقم أو فًم حٙمقمعما غمقم ٟمٗمذ طم٤ميمامً  يم٤من إن:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 ملَ  سمف أومت٤مه ُم٤م فالسمخ يرى اً جمتٝمد فًم ٗمتكعما يم٤من وم٢من ، ؾحي ملَ  ٤مً ُمٗمتٞم يم٤من

  .ؿٚمأقم واهلل . ضم٤مز َّٓ وإ ، جيز

 جٝمقلعما ُمـ سمراءإلا ضمقاز " ّؼ حلا وشمقظّمٞم٤م " ىمقًمف ُمـ تٗم٤مدويس:  لىم٤م

   .ٕمٚمقمعما ذم يٙمقن ٓ اًمّتقظّمل نّ ٕ 5

 ٗم٦مًمخ٤معم ٤مً وطمديث ىمديامً  ؽًمذ َُمـ ىم٤مل غمقم ؿمٜمّٕمقا:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 أطمّؼ  وهل ، ٗمروجًما واسمتذال ٤ملعما صٞم٤مٟم٦م ومٞمف نّ ٕو 5 اًمّّمحٞمح دي٨محلا

 .وشمّم٤من ٤مهل حيت٤مط أن

 اُمرأة ظمٓم٥م رضمالً  أنّ  ، كمّ قم قمـ ضم٤مء سمام:  ّقةـػحلا بعض واطمت٩ّم 

 ؿمٝمدا إّّنام:  رأةعما ٧مًموم٘م٤م ، ؿم٤مهديـ وأىم٤مم شمزّوضمٝم٤م أّٟمف وم٤مّدقمك،  وم٠مسم٧م
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 .زّوضم٤مك هداك٤مؿم:  لوم٘م٤م ، رضٞم٧م وم٘مد ُمٜمف أٟم٧م ومزّوضمٜمل ، سم٤مًمّزور

 .اًمٜمّٙم٤مح ٞمٝم٤مٚمقم وأُم٣م

 .كمّ قم قمـ يثب٧م ملَ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م 

 ذقمّٞم٦م سمحّج٦مٍ  ىم٣م ٤ميمؿحلا سم٠منّ :  اًمٜمّٔمر طمٞم٨م ُمـ ذيمقرعما واطمت٩ّم 

 دي٨محلوا ، رامحلا قمـ اً حتّرز ٟمِم٤مءإلا ؾومجٕم،  ومٞمف ٟمِم٤مءإلا ي٦مٓو فًم ومٞمام

 زيد لُم٤م دومع ؽٚميٛم ٓ ٘م٤ميضًما وم٢منّ  ، ومٞمف اًمٜمّزاع ٞمسًمو ٤ملعما ذم سيح

 زيد أُم٦م سمٞمع ؽٚميٛم وم٢مّٟمف ، ٗمسقخًموا ٕم٘مقدًما إٟمِم٤مء ؽٚمويٛم ، قمٛمرو ممإ

 ؽٚمويٛم ، ٖمٞمب٦مًما لوطم٤م حٗمظًمٚم كالهلا ظمقف لطم٤م قمٛمرو ُمـ ُمثالً 

 ٙمؿحلا ومٞمجٕمؾ ، ٕمٞمٜملمًما غمقم ٗمرىم٦مًموا ، اًمّّمٖمػمة غمقم اًمٜمّٙم٤مح إٟمِم٤مء

 قالسم٤مًمٓمّ  طمٙمؿ قٚموم ٤مً سم٤مـمٜم يٜمٗمذ ملَ  قًم ّٟمفٕو ، ٙمؿحلا قمـ اً اطمؽماز إٟمِم٤مء

 ُمثؾ اًمّث٤مين كماسمت قٚموم ، اً فم٤مهر ٚمّث٤مينًمو ٤مً سم٤مـمٜم ّولٕا ٚمّزوجًم ًٓ الطم ب٘مٞم٧مًم

 زُمـ ذم ُمتٕمّدد ٛمعٍ جل ومتحّؾ  وهٙمذا ، ٨مًمٚمّث٤مًم ٧مٚمَّ طم ّولٕا كماسمت ُم٤م

 حتّؾ  ٓ وم٢مّّن٤م ٤مً سم٤مـمٜم سمٜمٗم٤مذه ٜم٤مٚمىم إذا ُم٤م فالسمخ ومحِمف خيٗمك ٓو ، واطمد

 َّٓ  .اٟمتٝمك .قاطمدٍ ًم إ

 إذا ُمثالً  اًمّث٤مين غمقم حترم:  هذا ذم ىم٤مًمقا إّٟمام ؿفقرجلا سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 وشمٕمّٛمد ٙمؿحلا اقمتٛمد وم٢مذا ، اًمّزور ؿمٝم٤مدة غمقم شمرشّم٥م ٙمؿحلا أنّ  ؿٚمقم

 قًمو ، فٚموم٠ميم ل٤معمسم٤م ٙمؿحلا يم٤من قًم يمام ٤مً حمّرُم ارشمٙم٥م وم٘مد هب٤م اًمّدظمقل

 غمقم ىمدامإلا ُمـ زمًم إّٟمام ٗمحشًموا ؽًميمذ ٨مًماًمّث٤م طمٙمؿ يم٤من اًمّث٤مين كماسمت

  .واطمد سمٕمد اً واطمد اً فم٤مهر زٟمقا قًم يمام ومٙم٤من ، حّرمعما شمٕم٤مـمل

 وإص٤مسم٦م ّج٦محلا وضمقد ٙمؿحلا صّح٦م ذط:  اًمّسٛمٕم٤مينّ  اسمـ لوىم٤م
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 ، ّج٦محلا حتّمؾ ملَ  زورٍ  ؿمٝمقد ُمرٕا ٟمٗمس ذم بّٞمٜم٦مًما يم٤مٟم٧م وإذا ، حّؾ عما

 5 ّؼ حلا إفمٝم٤مر اًمِّمٝم٤مدة طم٘مٞم٘م٦م وم٢منّ  ٦مًمٕم٤مدًما بّٞمٜم٦مًما هل ٙمؿحلا طمّج٦م نّ ٕ

 ؿمٝم٤مدهتؿ شمٙمـ ملَ  يمذسم٦م اًمِّمٝمقد يم٤من وإن ، ؽًمذ إٟمٗم٤مذ ٙمؿحلا وطم٘مٞم٘م٦م

 .٤مً طم٘مّ 

،  هب٤م اهلل أُمر ذقمّٞم٦م سمحّج٦مٍ  طمٙمؿ ٘م٤ميضًما سم٠منّ  اطمتّجقا وم٢من:  لىم٤م

 سم٤مـمـ ذم صدىمٝمؿ غمقم عالـمإلسم٤م ػٚميٙم وملَ  ٛمفٚمقم ذم ٦مًمٕم٤مدًما بّٞمٜم٦مًما وهل

 ذم يٜمٗمذ ٓ ٜم٤مٚمىم قٚموم،  سمف أُمر ُم٤م ؾاُمتث وم٘مد سمِمٝم٤مدهتؿ طمٙمؿ وم٢مذا ، ُمرٕا

 قمـ ٙمؿحلا صٞم٤مٟم٦م نّ ٕ،  سم٤مًمنّمع وضم٥م ُم٤م إسمٓم٤مل زمًمٚم ُمرٕا سم٤مـمـ

 ٓ جمتٝمد غمقم ٦ماضمتٝم٤مديّ  ٦مًمُمس٠م ذم ٘م٤ميضًما ٦مًمسمٛمٜمز ومٝمق،  ُمٓمٚمقسم٦م سمٓم٤ملإلا

 صٞم٤مٟم٦م يٕمت٘مده ٓ يم٤من وإن ؽًمذ ىمبقل ٞمفٚمقم جي٥م وم٢مّٟمف،  ؽًمذ يٕمت٘مد

 . حٙمؿًمٚم

 ي٠مصمؿ ٓ ذاهلو،  ٚمٜمّٗمقذًم ّج٦محلا هذه سم٠منّ  : اًمّسٛمٕم٤مينّ  اسمـ وأضم٤مب

 ذم طم٘مٞم٘م٦م ٘مْم٤مءًما ٟمٗمقذ ٘مْم٤مءًما وضمقب رضورة ُمـ ٞمسًمو،  ٘م٤ميضًما

 طمّج٦م دفص٤م إذا سمٓم٤ملإلا قمـ ٘مْم٤مءًما صٞم٤مٟم٦م جي٥م وإّٟمام ، ُمرٕا سم٤مـمـ

  .ؿٚمأقم واهلل .صحٞمح٦م

 ؾه ، ٤ميمؿحلا سمف فًم طمٙمؿ ُم٤م فالظم يٕمت٘مد فًم حٙمقمعما يم٤من قًم : ؾرعٌ 

 ٤مً أظم وشمرك،  اسمٜمف اسمـ ُم٤مت يمٛمـ .؟ ٓ أو سمف فًم طمٙمؿ ُم٤م أظمذ فًم حيّؾ 

 فًم ومحٙمؿ ، اًمّّمّديؼ سمٙمر أيب رأي دّ جلا ذم يرى ٘م٤مضٍ ًم ومرومٕمف،  ٤مً ؿم٘مٞم٘م

 .ٛمٝمقرجلا رأي يرى ذيمقرعما دّ جلا ويم٤من ، اًمِّم٘مٞمؼ دون رثإلا سمجٛمٞمع

 خٕا يِم٤مرك أن دّ جلا غمقم جي٥م  أّٟمف،  ـثرٕا ظـ ٜمذرعما اسمـ ؾٟم٘م
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 .ُمِمٝمقر ٦مًمس٠معما ذم فالخلوا،  سمٛمٕمت٘مده قمٛمالً  اًمِّم٘مٞمؼ

 ٍمحلا ؾٞمًمسمد  ٛمفٚمسمٕم حيٙمؿ ٓ ٤ميمؿحلا إنّ :  عمَِـ ىم٤مل دي٨محلسم٤م لواؾمتد

 .( ) بؾىم ومٞمف بح٨مًما شم٘مّدم وىمد "  أؾمٛمع سمام فًم أىمض إّٟمام " ىمقًمف ذم

 غمقم ص٤مطمبٝم٤م اىمتدار حيّمؾ سمحٞم٨م هم٦مالبًما ذم اًمّتٕمّٛمؼ إنّ :  وومٞمف

 .غٚمأسم فًمسم٘مق رادعما وم٢منّ  ، ُمذُمقم وقمٙمسف ّؼ حلا صقرة ذم ب٤مـمؾًما شمزيلم

 يذمّ  وإّٟمام،  يذمّ  ملَ  ّؼ حلا ممإ اًمّتقّصؾ ذم ؽًمذ يم٤من قًمو ، هم٦مً السم أيمثر:  أي

 .ّؼ حلا صقرة ذم ب٤مـمؾًما ممإ سمف يتقّصؾ ُم٤م ؽًمذ ُمـ

 يٛمدح ذيًما اًمّتٕمّٚمؼ سمحس٥م شمذمّ  وإّٟمام،  ذاهت٤مًم شمذمّ  ٓ إذن هم٦مالبًموم٤م

 .ممدوطم٦م ذاهت٤م طمدّ  ذم وهل سمسببف

 همػمه وحت٘مػم ، قمج٤مبإلا سمسببٝم٤م ٞمفٚمقم ـمرأ إذا ص٤مطمبٝم٤م يذمّ  يمام وهذا

 وم٢منّ ،  حالاًمّّم  أهؾ ُمـ ٖمػمًما يم٤من إن ؾمّٞمام ٓو،  درضمتف ممإ يّمؾ ملَ  ممّـ

 ُمقرٕا ُمـ قمٜمٝم٤م يٜمِم٠م ُم٤م سمحس٥م ٞمثّٞم٦محلا هذه ُمـ شمذمّ  إّٟمام هم٦مالبًما

 ومتٜم٦م يمّؾ  ؾسم وهمػمه٤م هم٦مالبًما سملم ؽًمذ ذم ومرق ٓو ، قمٜمٝم٤م ٤مرضمّٞم٦مخلا

 سمحس٥م متدح أو شمذمّ  وىمد،  ذاهت٤م طمدّ  ذم حمٛمقدة ٓمٚمقبعما ممإ ؾشمقص

  .٘مٝم٤مٚمُمتٕم

 .ؽةالبفا تعريػ يف ػؾواخت

 ٜمكٕمعما إيّم٤مل:  ؾوؿق ، بفٚمىم ذم ُم٤م يمٜمف س٤مٟمفًم سمٕمب٤مرة غٚميب أن:  ؾؾؼق

 همػم ُمـ واًمّتٍّمف ومٝم٤ممإلا ُمع جي٤مزإلا:  ؾوؿق ، ٗمظًم سم٠مطمسـ ٖمػمًما ممإ

 ٗمظٚماًم إَج٤مل:  ؾوؿق 5 يس٠مم ٓ ويمثػم يبٝمؿ ٓ ٞمؾٚمىم:  ؾوؿق ، إضامر

__________________ 
 .ذم ذح طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم ىمّم٦م هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىمبؾ طمدي٨م  (6)
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 طمسـ:  ؾوؿق ، ٕمٜمكعما وشمٙمثػم ٗمظٚماًم ٞمؾٚمشم٘م:  ؾوؿق ، ٕمٜمكعما واشّمس٤مع

:  ؾوؿق ، بدهي٦مًما ُمع ٗمظٚماًم ٦مًمؾمٝمق:  ؾوؿق , ٕمٜمكعما إص٤مسم٦م ُمع جي٤مزإلا

 قمَجزَ  همػم ُمـ جي٤مزإلا:  ؾوؿق ، بٖمٞم٦مًما قمـ شمٙمِمػ ٛم٦مٚميم أو ٦مًمدا ح٦معم

 ذم واًمّسٙمقت ُمقضٕمف ذم اًمٜمّٓمؼ:  ؾوؿق ، ظمٓم٠م همػم ُمـ ـمٜم٤مبإلوا

 أّوًمف اًمّداّل  مالٙمًما:  ؾوؿق ، قصؾًموا ٗمّمؾًما ُمٕمروم٦م:  ؾوؿق ، ُمقضٕمف

  .ت٘مّدُملمعما قمـ يمّٚمف وهذا .وقمٙمسف آظمره غمقم

 ٘مت٣معم مالٙمًما ُمٓم٤مسم٘م٦م سم٠مّّن٤م:  هم٦مَ البًما بٞم٤منًموا ٕم٤مينعما أهؾ وقمّرف

 ُم٤م ٓم٤مسم٘م٦معمسم٤م رادعما:  وىم٤مًمقا ، اًمّتٕم٘مٞمد قمـ ظمٚمّقه وهل ٗمّم٤مطم٦مًموا ٤ملحلا

 ، وطمذومف يم٤مًمّت٠ميمٞمد ، ٘م٤مُم٤متعما شمٗم٤موت سمحس٥م ؿٚمتٙمعما ٞمفًمإ حيت٤مج

  .ؿٚمأقم واهلل ، ؽًمذ وٟمحق ؾمٝم٤مبإلوا جي٤مزإلا أو ، وقمدُمف ذفحلوا

 أُمرٍ  ممإ اؾمتٜم٤مد همػم ُمـ ظم٤مـمره ذم ي٘مع سمام طمٙمؿ ُمـ غمقم اًمّردّ  وومٞمف

  .وٟمحقه٤م سمّٞمٜم٦م ُمـ ظم٤مرضمّل 

 .قمٜمف ٜمٗمّمؾعما ُمـ أىمقى سمف ّتّمؾعما اًمِّم٤مهد سم٠منّ  واطمت٩ّم 

 وُمع ، ٤مً ٘مٚمُمٓم همػمه ُمـ ؽًمذ ذم غمأقم ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف:  ٞمفٚمقم اًمّردّ  ووضمف

،  ٕم٤مُّم٦مًما ُمقرٕا ذم سم٤مًمّٔم٤مهر حيٙمؿ إّٟمام أّٟمف غمقم هذا طمديثف دلَّ  وم٘مد ؽًمذ

 أّٟمف ؿٚمأقم وم٢مّٟمف ، ؽًمسمذ أطمّؼ  اًمّرؾمقل ٙم٤منًم ٤مً حٞمحص ّدقمكعما يم٤من قٚموم

 همٞم٥م غمقم ٕمفٚميٓم اهلل أنّ  يٛمٙمـ يم٤من قًمو ، فم٤مهره٤م غمقم طمٙم٤ممٕا دمري

 .ىمْمّٞم٦م يمّؾ 

 ٞمؿٚمشمٕم أراد ومٙم٠مّٟمف،  يده غمقم واىمع طمٙم٤ممٕا شمنميع أنّ :  ؽًمذ وؾمب٥م

 .ؽًمذ يٕمتٛمدوا أن ّٙم٤ممحلا ُمـ همػمه



 كتاب القضـاء     
170 

 سمٛمِم٤مهدةٍ  ٤مً طمّسٞمّ  امً ٚمقم ٛمفٚميٕم ُم٤م فالسمخ ُمثالً  بّٞمٜم٦مًما ؿمٝمدت قًم:  ٟمٕمؿ

 ، بّٞمٜم٦مًما سمف ىم٤مُم٧م سمام حيٙمؿ أن فًم جيز ملَ  ٤مً راضمح ٤مً فمٜمّٞمّ  أو ٤مً ي٘مٞمٜمٞمّ  ، ؾمامع أو

 يمام ، ؿٚمٕمًمسم٤م ٘مْم٤مءًما ذم فالظمتٓا وىمع وإن،  ّتػاقٓا سمٕمْمٝمؿ ؾوٟم٘م

 .٘مْم٤مءًما يتفٓو ذم ٤ميمؿحلا قمٜمد شمٙمقن ، شم٘مّدم

 ٕمٛمؾًموا ّؼ حلا ٞمٕمتٛمدواًم ّمقمخلا ُم٤ممإلا ُمققمٔم٦م:  ٤مً أيْم دي٨محلا وذم

 ، ٗمتلعموا ح٤ميمؿًمٚم إمجاظلّ  أُمرٌ  وهق،  ٞمفٚمقم ٙمؿحلا وسمٜم٤مء اًمّراضمح سم٤مًمٜمّٔمر

 .ؿٚمأقم مموشمٕم٤م ؾمبح٤مٟمف واهلل

 ."ؾمقاءٌ  ويمثػمه اعم٤مل ىمٚمٞمؾ ذم اًم٘مْم٤مء"سمّقب قمٚمٞمف اًمبخ٤مري : تؽؿقؾ 

 ومٞمف فًم٘مقًم ؾَّ ضم أو ؾَّ ىم:  رء يمّؾ  ذم قم٤ممّ  ٘مْم٤مءًما:  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

  .ٙمثػمًموا ٞمؾٚم٘مًما يتٜم٤مول وهق،  " ؿٚمُمس سمحّؼ  فًم ىمْمٞم٧م ومٛمـ"

 أن ٘م٤ميضًمٚم إنّ :  َُمـ ىم٤مل غمقم اًمّردّ  ممإ اًمؽّمَج٦م هبذه أؿم٤مر ويم٠مّٟمف

 ىمّقة سمحس٥م ، سمٕمض دون ُمقرٕا سمٕمض ذم يريد ُمـ سمٕمض يستٜمٞم٥م

 .ؽّقةفادا بعض ظـ مـؼقل وهق،  ؽًمذ ذم ٛمتفٚميم وٟمٗم٤مذ ُمٕمرومتف

َّٓ  ٞمٛملمًما جي٥م ٓ:   َُمـ ىم٤مل غمقم أو  ٓو ، ٤ملعما ُمـ ُمٕملّم  ىمدر ذم إ

 ذم ٙمؿحلا يتٕم٤مـمك ٓ ٘مْم٤مةًما ُمـ يم٤من ُمـ غمقم أو .اًمّت٤مومف اًمٌّمء ذم دم٥م

 .ٜمػمعما اسمـ فًمىم٤م،   ُمثالً  ٟم٤مئبف ممإ رّده ٞمفًمإ رومع إذا ؾسم ، اًمّت٤مومف اًمٌّمء

 .بخ٤مرّي ًما سمٛمراد ٞمؼًمأ ّولٕوا ، ٙمؼمًما ُمـ ٟمقع وهق:  لىم٤م
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 الحديث الرابع
فف  أوـتبُت , ـتب أيب : ؿال  ة ظـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر -371

 حتؽؿ بغ َٓ  بسجستان , أنْ  إػ ابـف ظبقد اهلل بـ أيب بؽرة , وهق ؿاضٍ 

 ٓ حيؽؿ أحٌد : يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لاثـغ وأكت ؽضبان , ؾنين شؿعت رشق

 ( ).بغ اثـغ , وهق ؽضبان

  .ٌؿ بغ اثـغ وهق ؽضبانؽَ ؼضغ حٓ ي :ويف رواية 

 

 ( ) .شم٘مّدُم٧م شمرَج٦م أيب سمٙمرة( ـتب َأيب : ) ؿقفف 

 ذم ( أوـتبت فف إػ ابـف ظبقد اهلل بـ أيب بؽرة, ـتب أيب  ):  ؿقفف

 قمبد قمـ قمٛمػم سمـ ؽٚمعما قمبد قمـ قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس رواي٦م

 .سمٙمرة أيب سمـ اهلل قمبٞمد ممإ فًم ويمتب٧م .أيب يمت٥م : لىم٤م،  اًمّرمحـ

،  " خًمإ. .اهلل قمبٞمد اسمٜمف ممإ فًم ويمتب٧م،  أيب يمت٥م " ٕمٛمدةًما ذم ووىمع

َّٓ  ؿٚمُمس سٞم٤مقًم ُمقاومؼ وهق  .( ) " اسمٜمف " ٗمظًم زاد أّٟمف إ

 أن اًمّرمحـ قمبد دهًمو وأُمر،  ُمّرة سمٜمٗمسف سمٙمرة أسمق يمت٥م ُمٕمٜم٤مه : ؾؿق

  .أظمرى ُمّرة فًم ومٙمت٥م،  ظمٞمفٕ يٙمت٥م

__________________ 
ُمـ ـمريؼ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم قمـ قمبد ( 6262)وُمسٚمؿ ( 2204)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .وًمٗمظ اًمبخ٤مري هل اًمرواي٦م اًمتل سمٕمده .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة سمف

 (  636)  اًمبٞمقع رىمؿ اٟمٔمر طمديثف ذم( 6)

ومٚمٕمؾ اعم٘مدّد ، ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ( اسمٜمف ) اسمـ طمجر رمحف اهلل ومٚمٞمس٧م يمٚمٛم٦م ىم٤مل هق يمام  (0)

وًمٗمٔمف قمٜمد اًمبخ٤مري  ، اًمبخ٤مري  ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة رمحف اهلل ًمّٗمؼ رواي٦م ُمسٚمؿ سمرواي٦م

 .همػم ُمسّٛمك ". .يمت٥م أسمق سمٙمرة إمم اسمٜمف"
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 : أي " أيب يمت٥م " ىمقًمف أنّ  ئمٝمر ذيًما ؾسم ، ؽًمذ يتٕملّم  ٓو:  ٧مٚمىم

 ، هب٤م أُمر تلًما ٙمت٤مسم٦مًما سم٤مذت:  أي " فًم ويمتب٧م " وىمقًمف ، ٙمت٤مسم٦مًمسم٤م أُمر

  .اًمّتٕمّدد قمدم صؾٕوا

وم٢مّن   ، " ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧م إيّن  "ذم اعمتـ اعمٙمتقب  ىمقًمف وي١مّيده

 .فًم صحب٦م ٓ وم٢مّٟمف ، اًمّرمحـ قمبد سمٜمفٓ ٓ سمٙمرة يبٕ ٕمب٤مرةًما هذه

 لأوّ  يم٤من اًمّرمحـ قمبد أنّ ،  ؾمٕمدٍ  سمـاو "شم٤مرخيف" ذم بخ٤مرّي ًما وذيمر

ـُ ا وأرظمٝم٤م،  سمٜمٞم٧م أن سمٕمد بٍمةًمسم٤م وًمد ُمقًمقدٍ  ،  قمنمة أرسمع ؾمٜم٦م زيدٍ  سم

 .  قمٛمر وم٦مالظم ؾأوائ ذم ؽًموذ

 سمٙمّس وؾمجست٤من،  ّٞم٦مًمطم٤م ٦مٚمَج هل ( بسجستان ؿاضٍ  وهق) :  ؿقفف

 ٜمدهلا ضمٝم٦م ممإ وهل،  ؾم٤ميمٜم٦م ُمثٜم٤ّمة سمٕمدمه٤م اًمّّمحٞمح غمقم ٞمؿجلوا ٦مٚمٝمٛمعما

 ومٞمٝم٤م ٞمسًم ُمٗم٤مزة ٤مً ومرؾمخ قنأرسمٕم ُمٜمٝم٤م ومرؾمخ ُم٤مئ٦م يمرُم٤من وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 .ُم٤مء

 واًمّت٤مء اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّسلم سمدل سمزاٍي  وؾمجزيتّ  ؾمجست٤مينّ  ٞمٝم٤مًمإ ٜمس٥مويُ 

 أو،  ٕمجٛم٦مًموا ٛمّٞم٦مٚمٕمًمٚم شمٍمف ٓ وؾمجست٤من . ىمٞم٤مس همػم غمقم وهق

 .واًمٜمّقن ػًمٕا زي٤مدة

 ىمّرب ٕمراقًما غمقم يتفٓو ذم زي٤مد يم٤من:  "اًمّٓمب٘م٤مت" ذم ؾمٕمد اسمـ لىم٤م

 أيب سمـ اهلل قمبٞمد ممَّ وو،  وأىمٓمٕمٝمؿ وّذومٝمؿ سمٙمرة أيب ُّمفٕ أظمٞمف دٓأو

 .زي٤مد ي٦مٓو ذم سمٙمرة أسمق وُم٤مت:  لىم٤م ، ؾمجست٤من سمٙمر

 ٓ أن "وًمٚمبخ٤مري  (أن ٓ حتؽؿ بغ اثـغ وأكت ؽضبان  ):  ؿقفف

 ." همْمب٤من وأٟم٧م اصمٜملم سملم شم٘مض
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 رواي٦م ذمو ( ؽضبان وهق اثـغ بغ حؽؿ يؼضغّ  ٓ) :  ؿقفف

قمـ قمبد اًمرمحـ  قمٛمػم سمـ ؽٚمعما قمبد قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ نؾمٗمٞم٤م قمـ اًمِّم٤مومٕمّل 

 وهق اصمٜملم سملم ٤ميمؿحلا حيٙمؿ ٓ أو،  ٘م٤ميضًما ي٘مض ٓ " سمـ أيب سمٙمرة

  .٘مّّم٦مًما يذيمر وملَ  " همْمب٤من

  .ٞمفًمإ يسٜمد سمام ٘مّٞمؿًما غمقم ؼٚميٓم وىمد ، ٤ميمؿحلا هق سمٗمتحتلم ؿٙمَ حْلَ وا

 يتج٤موز ىمد ٖمْم٥مًما ٦مًمطم٤م ٙمؿحلا أنّ ،  اًمٜمّٝمل هذا ؾمب٥م:  اعُمٝمٚم٥َّم لىم٤م

  .ُمّم٤مرٕا وم٘مٝم٤مء لىم٤م ؽًموسمذ ، ومٛمٜمع ّؼ حلا همػم ممإ ٤ميمؿحلسم٤م

 حيّمؾ ٤معمِ  ٖمْم٥مًما ٦مًمطم٤م ٙمؿحلا قمـ اًمٜمّٝمل ومٞمف:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 غمقم ٙمؿحلا اؾمتٞمٗم٤مء حيّمؾ الوم،  اًمٜمّٔمر سمف خيتّؾ  ذيًما اًمّتٖمػّم  ُمـ سمسببف

 .قضمفًما

 ٗمٙمرًما ٖمػّم شم سمف حيّمؾ ُم٤م يمّؾ  ممإ ٕمٜمكعما هبذا ٗم٘مٝم٤مءًما وقمّداه:  لىم٤م

 ٥مٚم٘مًما سمف ؼٚميتٕم ُم٤م وؾم٤مئر اًمٜمّٕم٤مس ب٦مٚموهم ٗمرـملمعما ٕمٓمشًموا قعجليم٤م

 ويم٠منّ  ، ُمٔمٜم٦ّم غمقم ُمٔمٜم٦ّم ىمٞم٤مس وهق ، اًمٜمّٔمر اؾمتٞمٗم٤مء قمـ يِمٖمٚمف ٤مً شمٕمّٚم٘م

 وصٕمقسم٦م اًمٜمّٗمس غمقم ئفالؾمتٞمٓ ٖمْم٥مًما ذيمر غمقم ىمتّم٤مرٓا ذم ٙمٛم٦محلا

  .همػمه فالسمخ ُم٘م٤موُمتف

 ي٘مض ٓ : رومٕمف ؾمٕمٞمد أيب قمـ ضٕمٞمػ سمسٜمدٍ  بٞمٝم٘مّل ًما أظمرج وىمد

َّٓ  ٘م٤ميضًما  .رّي٤من ؿمبٕم٤من وهق إ

 وهق ، صحٞمح " ُمٔمٜم٦ّم غمقم ُمٔمٜم٦ّم ىمٞم٤مس وهق " اًمِّمٞمخ وىمقل

 ٖمْم٥مًما ٦مًمطم٤م ٙمؿحلا قمـ ّنك عَم٤َّم وم٢مّٟمف،  اًمٜمّّص  ٞمفٚمقم دلَّ  ًك ُمٕمٜم اؾمتٜمب٤مط

َّٓ  يٙمقن ٓ ٙمؿحلا أنّ  ُمٜمف ومٝمؿ  قِمٚم٦َّم ومٙم٤مٟم٧م ، ٗمٙمرًما اؾمت٘م٤مُم٦م ٦مًمطم٤م ذم إ
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 يسّٛمك ٖمْم٥مًمسم٤م قصػًموا ، ٗمٙمرًما شمٖمػّم  وهق ِمؽمكعما ٕمٜمكعما اًمٜمّٝمل

 .٤مئعجليم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سمف ؼحلوم٠م،  ٞمفٚمقم ُمِمتٛمؾ أّٟمف سمٛمٕمٜمك قِمٚم٦َّم

 أو ضم٤مئع وهق حيٙمؿ أن ح٤ميمؿًمٚم أيمره:  " مّ ٕا " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  لىم٤م

 .٥مٚم٘مًما يٖمػّم  ؽًمذ وم٢منّ  ٥مٚم٘مًما ُمِمٖمقل أو شمٕم٥م

 ُمع ّؼ حلا ص٤مدف إن صّح  . ٖمْم٥مًما طم٤مل ذم ومحٙمؿ ػًمظم٤م قًم : ؾرعٌ 

 ٚمّزسمػمًم ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  وذم اًمّمحٞمحلم ، ؿفقرجلا ؿقل هذا ، ٙمراه٦مًما

 .اًمّزسمػم ظمّمؿ أهمْمبف أن سمٕمد ّرةحلا سمنماج

 ذم ي٘مقل الوم،  ملسو هيلع هللا ىلص ٕمّمٛمتفًم همػمه قمـ ٙمراه٦مًما رومعًم ومٞمف طمّج٦م ٓ ٙمـًم

َّٓ  ٖمْم٥مًما   ( ).اًمّرض٤م ذم ي٘مقل يمام إ

 طم٤مل ذم ٗمتقىًما ضمقاز ومٞمف:  ( ) اًمّٚم٘مٓم٦م طمدي٨م ذم اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ٓو ، طمّ٘مٜم٤م ذم ٙمراه٦مًما ُمع ٙمٜمّفًمو،  ويٜمٗمذ ٙمؿحلا ؽًمويمذ ، ٖمْم٥مًما

 ، همػمه غمقم خي٤مف ُم٤م ٖمْم٥مًما ذم ٞمفٚمقم خي٤مف ٓ ّٟمفٕ،  ملسو هيلع هللا ىلص طمّ٘مف ذم يٙمره

 ٖمْم٥مًما ذم وصقًمف ؾىمب ٙمؿحلا ذم ؿٚمشمٙم أّٟمف غمقم حيٛمؾ:  َُمـ ىم٤مل وأسمٕمد

 .ٗمٙمرًما شمٖمػّم  ممإ

__________________ 
يمٜم٧م : قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل ( 0232)وأسمق داود ( 2663)أظمرج اإلُم٤مم أمحد ( 6)

 :  وىم٤مًمقا، ومٜمٝمتٜمل ىمريش . أريد طمٗمٔمف  ملسو هيلع هللا ىلصؿمكء أؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل  أيمت٥م يمؾَّ 

وم٠مُمسٙم٧م ؟ سمنم يتٙمٚمؿ ذم اًمٖمْم٥م واًمرض٤م  ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقل اهلل . أشمٙمت٥م يمؾ ؿمكء شمسٛمٕمف 

ايمت٥م ومقاًمذي  : وم٠موُم٠م سم٤مصبٕمف إمم ومٞمف وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل . قمـ اًمٙمت٤مب 

َّٓ ٟمٗمز سم  . طمؼٞمده ُم٤م خيرج ُمٜمف إ

ُمـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل (  642) طمدي٨م اًمٚم٘مٓم٦م شم٘مّدم ذم سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م رىمؿ  (6)

.  وهل إطمدى رواي٤مت اًمّمحٞمحلم، وًمٗمٔم٦م اًمٖمْم٥م مَل يذيمره٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة. 

 .ومذيمر احلدي٨م . وؾُمئؾ قمـ ض٤مًم٦م اإلسمؾ ؟ ومٖمْم٥م وامحرت وضمٜمت٤مه "سمٚمٗمظ 
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 ، أؾمب٤مسمف ٓو ٖمْم٥مًما ُمراشم٥م سملم ومرق ٓ أّٟمف قالـمإلا ُمـ وي١مظمذ

 .ؿفقرجلا ؼفؾأض وـذا

 ٖمْم٥مًما يم٤من إذا سمام ٙمراه٦مًما وم٘مّٞمدا .بغقيّ فوا رمغحلا إمام ؾوؾّص 

 .اهلل ٖمػمًم

 ٔمقاهرًم ٗمتفًمخ٤معم همػمه واؾمتبٕمده،  اًمّتٗمّمٞمؾ هذا اًمّروي٤مينّ  واؾمتٖمرب

  .ٖمْم٥مًما طم٤مل ٙمؿحلا قمـ ّنل فٚمضمٕ ذيًما ٛمٕمٜمكًمٚمو،  دي٨محلا

 اًمٜمّٝمل ثبقتًم ٖمْم٥مًما ٦مًمطم٤م ذم ؿٙمحلا يٜمٗمذ ٓ:  ةؾـابحلا بعض لؿاو

 .ٗمس٤مدًما ي٘متض واًمٜمّٝمل،  قمٜمف

 فًم اؾمتب٤من أن سمٕمد ٞمفٚمقم ـمرأ ٖمْم٥مًما يٙمقن أن سملم:  بعضفؿ ؾؾّص و

 .ُمٕمتؼم شمٗمّمٞمؾ وهق ، فالخلا حمّؾ  ومٝمق َّٓ وإ،  ي١مصّمر الوم ٙمؿحلا

،  ٜمععما غمقم اًمّداّل  سمٙمرة أيب طمدي٨م بخ٤مرّي ًما ؾأدظم:  ٜمػمعما اسمـ لوىم٤م

 ضريؼ غمقم ُمٜمف ٤مً شمٜمبٞمٝم،  قازجلا غمقم اًمّداّل  ( ) ٕمقدُمس أيب طمدي٨م صمؿّ 

 طمّ٘مف ذم ٕمّمٛم٦مًما قضمقدًم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمّبّل  ٤مً ظم٤مّص  قازجلا جيٕمؾ سم٠من ؿعجلا

 ُمثؾ ذم يم٤من ومٛمـ،  حّؼ ًمٚم يم٤من إّٟمام همْمبف أنّ  أو ، اًمّتٕمّدي ُمـ ُمـٕوا

 دٟمٞمقّي٦م يم٤مٟم٧م إن:  ٕمدوّ ًما ؿمٝم٤مدة ذم ؾىمٞم يمام وهق ، ُمٜمع ٓوإ ضم٤مز طم٤مًمف

  .وهمػمه ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ فًمىم٤م،  شمردّ  ملَ  ديٜمّٞم٦م ٟم٧ميم٤م وإن،  رّدت

 وضمقب ذم اًمِّمٞمخ ُمـ يم٤مًمّسامع دي٨محلسم٤م ٙمت٤مسم٦مًما أنّ  دي٨محلا وذم

__________________ 
واهلل ي٤م رؾمقل اهلل إين ٕشم٠مظمر قمـ صالة اًمٖمداة : اًل ىم٤مل أن رضم، طمدي٨م أيب ُمسٕمقد  (6)

ذم ُمققمٔم٦م أؿمدَّ همْمب٤ًم ُمٜمف يقُمئذ ،  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أضمؾ ومالٍن مم٤م يٓمٞمؾ سمٜم٤م ، ومام رأي٧م رؾمقل اهلل 

 ( 36) احلدي٨م  وىمد شم٘مّدم ذم اًمٕمٛمدة سمرىمؿ  "..إن ُمٜمٙمؿ ُمٜمٗمريـ: صمؿ ىم٤مل 



 كتاب القضـاء     
176 

 ، ضم٤مزةإلا قمـ دمّردت إذا ىمقم ُمٜمٝم٤م ومٛمٜمع اًمّرواي٦م ذم وأُّم٤م ، ٕمٛمؾًما

  .قازجلا ِمٝمقرعموا

 زمّ إ يمت٥م ي٘مقل ؾسم،  ظمب٤مرإلا ؼٚميٓم ٓ أن داءٕا قمٜمد اًمّّمحٞمح .ٟمٕمؿ

  .يمت٤مسمف ذم أظمؼمين أو شمبٜمليم٤م أو

  .ٗمتقىًما ذم ُمثٚمف وجيلء ، ٞمؿٚماًمّتٕم ذم ٞمٚمفًمد ُمع ٙمؿحلا ذيمر وومٞمف

 ُمـ وحتذيره،  يٜمٗمٕمف سمام ُمفالوإقم،  دهًمو غمقم بٕا ؿمٗم٘م٦م وومٞمف

 .يٜمٙمر ومٞمام قىمقعًما

 .قمٜمف ملٕم٤مًما يس٠مل ملَ  وإن،  ىمتداءٓوا سمف ؾٕمٛمًمٚم ؿٚمٕمًما ٟمنم وومٞمف
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 الحديث الخامس
 أكبئؽؿ أٓ:  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ؿال ,   وظـ أيب بؽرة -377

اإلذاك باهلل , : اهلل , ؿال  يا رشقَل بذ , : ؿؾـا  ؟ ثالثاً بلـز افؽبائر 

ٓ وؿقل افزور , أَ : وظؼقق افقافديـ , وـان متؽئًا ؾجؾس , ؾؼال 

 ( ).فقتف شؽت: وصفادة افزور , ؾامزال يؽّررها , حتك ؿؾـا 

 

قمٜمد  ريرّي جلا قمـ ٗمّْمؾعما سمـ سمنم رواي٦م ذم ( أكّبئؽؿ ٓأ: )  ؿقفف

  ." أظمؼميمؿ ٓأ " اًمبخ٤مري

  .آيتلم ذم سم٤مًمنّمك اًمّزور وؿمٝم٤مدة ٕم٘مققًما ُمـ الا يمُ  ٟمٔمؿ وىمد

َّٓ  شمٕمبدوا ٓأ رسّمؽ وىم٣م }:  ممشمٕم٤م ىمقًمف:  إحدامها  ديـًمقاًموسم٤م إّي٤مه إ

 .{ ٤مً إطمس٤مٟم

 لىمق ضمتٜمبقاوا وصم٤منٕا ُمـ اًمّرضمس وم٤مضمتٜمبقا }:  ممشمٕم٤م ىمقًمف:  ثاكقفام

 .{ اًمّزور

 ذم قم٤مدشمف غمقم ُمّرات ثالصم ٤مهلىم٤م:  أي ( اً ثالث ؽبائرفا بلـز: )  ؿقفف

 وومٝمٛمف بفٚمىم إطمْم٤مر غمقم اًمّس٤مُمع ٞمٜمّبفًم اً شم٠ميمٞمد ُمّرات ثالصم اًمٌّمء شمٙمرير

 .يذيمره ذيًما خؼمًمٚم

 وهق،  ٙمب٤مئرًما قمدد " ٤مً صمالصم ":  فًمسم٘مق رادعما أنّ  مـف بعضفؿ ؿَ وؾفِ 

 .سمٕمٞمد

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  32) وُمسٚمؿ (  2666، 6463، 6206،  6666) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  .ؾمٕمٞمد اجلريري قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة قمـ أسمٞمف
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قمـ اجلريري قمٜمد  ّٞم٦مٚمقم سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م أّول أنّ :  لوّ ٕا وي١مّيد

 اًمّزور وؿمٝم٤مدة ، ديـًمقاًما وقم٘مقق ، ذاكإلا ٙمب٤مئرًما أيمؼم : اًمبخ٤مري

 .٤مً صمالصم

 .ػؾافّس  ػؾاخت وؿد

 وُمٜمٝم٤م ، يمب٤مئر اًمّذٟمقب ُمـ أنّ  ممإ ٛمٝمقرجلا ذه٥م:  افؼقل إول

 .صٖم٤مئر

 .ؾمٗمرايٞمٜمّل إلا إؾمح٤مق أسمق ؾمت٤مذٕا ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م ؿمّذت:  افؼقل افثاين

 ؾوٟم٘م .يمبػمة قمٜمف اهلل ّنك ُم٤م يمّؾ  ؾسم،  صٖمػمة اًمّذٟمقب ذم ٞمسًم:  لوم٘م٤م

 .حّ٘م٘ملمعما قمـ قمٞم٤مض ٘م٤ميضًما وطمٙم٤مه ، قمّب٤مس اسمـ قمـ ؽًمذ

 .يمبػمة ًمفالضم ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ومٝمل هلل ٗم٦مًمخم٤م يمّؾ  سم٠منّ  واطمتّجقا

 صٖم٤مئر ممإ اًمّذٟمقب اٟم٘مس٤مم:  لوم٘م٤م . ؿمٕمرّي٦مٕا ممإ سمّٓم٤مل اسمـ وٟمسبف

 بـ بؽر أبق صعرّيةٕا مـ ػفؿفوخا , ػؼفاءفا ظاّمة ؿقل هق ب٤مئرويم

 بٕمْمٝم٤مًم ي٘م٤مل وإّٟمام ، يمب٤مئر يمّٚمٝم٤م ٕم٤ميصعما:  وم٘م٤مًمقا وأصحابف افّطّقب

 صٖمػمة حّرُم٦معما ٦مٚم٘مبًما ي٘م٤مل يمام ، ُمٜمٝم٤م أيمؼم هق ُم٤م ممإ ض٤موم٦مإلسم٤م صٖمػمة

 .يمب٤مئر ويمّٚمٝم٤م اًمّزٟم٤م ممإ سم٢مض٤مومتٝم٤م

 ؽًمذ يمّؾ  ؾسم آظمر ذٟم٥م سم٤مضمتٜم٤مب ٤مً اضمبو يٖمٗمر قمٜمدٟم٤م ذٟم٥م ٓو:  ىم٤مًمقا

 يٖمٗمر ٓ اهلل إنّ  }:  ممشمٕم٤م فًم٘مقًم ، ٙمٗمرًما همػم ِمٞمئ٦معما ذم وُمرشمٙمبف ، يمبػمة

 .{ يِم٤مء ـعم ؽًمذ دون ُم٤م ويٖمٗمر سمف ينمك أن

 ىمقًمف وهل،  هب٤م ّولٕا ٘مقلًما أهؾ اطمت٩ّم  تلًما ي٦مٔا قمـ وأضم٤مسمقا

  .اًمنّمك رادعما أنّ :  { قمٜمف شمٜمٝمقن ُم٤م يمب٤مئر دمتٜمبقا إن }:  ممشمٕم٤م
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 هق صمؿإلا ويمبػم ، يمبػم هب٤م رادعموم٤م " يمب٤مئر " ىمرأ ُمـ:  ٗمّراءًما لىم٤م وىمد

 يمّذسم٧م }:  ممشمٕم٤م فًميم٘مق قاطمدًما سمف رادعموا ٛمعجلا ٗمظًم ي٠ميت وىمد ، اًمنّمك

 وضمقاز:  ىم٤مًمقا ، ٟمقح همػم ٞمٝمؿًمإ يرؾمؾ وملَ ،  { لمٚمرؾمعما ٟمقح ىمقم

  . ٟمتٝمكا .ٙمبػمةًما غمقم يمجقازه اًمّّمٖمػمة غمقم ٕم٘م٤مبًما

 ٘مقلًما ممإ واًمّسٜم٦ّم ٙمت٤مبًما ُمـ ٦مًمدٕا شمٔم٤مهرت ىمد:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 .ّولٕا

 ٓ ٙمبػمةًموا اًمّّمٖمػمة سملم ٗمرقًما إٟمٙم٤مر:  " بسٞمطًما " ذم زمّ ٖمزاًما لوىم٤م

 .ٗم٘مٞمفًمسم٤م ٞمؼٚمي

 وسملّم ،  واظمت٤مره ؿم٤مقمرةٕا قمـ ٜم٘مقلعما رُملمحلا إُم٤مم طمّ٘مؼ ىمد:  ٧مٚمىم

 .ٛمٝمقرجلا فًمىم٤م ُم٤م ػًمخي٤م ٓ أّٟمف

 يمبػمة سمف اهلل يٕمَم ذٟم٥م يمّؾ  أنّ  قمٜمدٟم٤م ريّض عما:  " رؿم٤مدإلا " ذم لوم٘م٤م

 ؽٚمعما طمّؼ  ذم يم٤من قًمو ىمرانٕا ممإ ض٤موم٦مإلسم٤م صٖمػمة يٕمدّ  رء ومرّب  ،

 ٗمتفًمخم٤م ممإ ض٤موم٦مإلسم٤م ذٟم٥م ومٙمّؾ  ، قميص ُمـ أقمٔمؿ واًمّرّب  ، يمبػمة ٙم٤منًم

ـّ ًمو 5 قمٔمٞمؿ ـّ  .رشمبٝم٤م ذم ُمتٗم٤موشمف ومٝمل قمٔمٛم٧م وإن اًمّذٟمقب ٙم  وفم

 اقمتب٤مريـ ٙمبػمةًمٚم أنّ  اًمّتح٘مٞمؼ:  لوم٘م٤م،  ٗمٔمّل ًم فالخلا أنّ  اًمٜم٤ّمس سمٕمض

 ممإ وسم٤مًمٜمّسب٦م ، ٤مً ىمٓمٕم ػٚمختت ومٝمل بٕمضٍ ًم سمٕمْمٝم٤م ُم٘م٤ميس٦م ممإ ومب٤مًمٜمّسب٦م: 

  .ٟمتٝمكا .يمب٤مئر ومٙمّٚمٝم٤م اًمٜم٤ّمهل ُمرٔا

 ي٦مٔا سمٔم٤مهر ظمذٕا ٞمفًمإ ضمرى وإّٟمام ، ُمٕمٜمقّي  فالخلا أنّ :  واًمّتح٘مٞمؼ

 واهلل ، ( ) ٙمب٤مئرًما سم٤مضمتٜم٤مب شمٙمّٗمر ٤مئراًمّّمٖم أنّ  غمقم اًمّداّل  دي٨محلوا ،

__________________ 
اًمّمالة : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل (  600) ذم صحٞمح ُمسٚمؿ  يمحدي٨م أيب هريرة  (6)
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  .ؿٚمأقم

 اهلل ّنك ُم٤م يمّؾ  أنّ  ، قمّب٤مس اسمـ قمـ يّمّح  أفمٜمّف ُم٤م:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 اًمّّمٖم٤مئر سملم ٗمرقًما ذم ٘مرآنًما ٔم٤مهرًم ػًمخم٤م ّٟمفٕ،  يمبػمة قمٜمف ؾوضم قمزّ 

َّٓ  ٗمقاطمشًموا صمؿإلا يمب٤مئر جيتٜمبقن ذيـًما}:  ىمقًمف ذم ٙمب٤مئرًموا  {ٛمؿٚماًم إ

،  { ؾمّٞمئ٤مشمٙمؿ قمٜمٙمؿ ٟمٙمّٗمر قمٜمف شمٜمٝمقن ُم٤م يمب٤مئر دمتٜمبقا نإ }:  وىمقًمف

 ؾضمٕم إذ ٙمؿحلا ذم سمٞمٜمٝمام وومّرق ، ويمب٤مئر صٖم٤مئر ٜمٝمّٞم٤متعما ذم ؾومجٕم

 ٛمؿٚماًم واؾمتثٜمك ، ٙمب٤مئرًما سم٤مضمتٜم٤مب ٤مً ُمنموـم ي٦مٔا ذم اًمّسّٞمئ٤مت شمٙمٗمػم

  ؟ ٘مرآنًما طمؼم غمقم ؽًمذ خيٗمك ومٙمٞمػ ، ٗمقاطمشًموا ٙمب٤مئرًما ُمـ

ذم شمٗمسػم اًمٚمٛمؿ  قمّب٤مس اسمـ قمـاًمِمٞمخ٤من  أظمرضمف ُم٤م وي١مّيده:  ٧مٚمىم

 إن:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل قمـ ، هريرة أسمق ىم٤مل مم٤م سم٤مًمٚمٛمؿ أؿمبف ؿمٞمئ٤مً  رأي٧م ُم٤م:  ىم٤مل

 اًمٕملم ومزٟم٤م ، حم٤مًم٦م ٓ ذًمؽ أدرك ، اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م اهلل

ـّ ًم،  "احلدي٨م ..اعمٜمٓمؼ اًمٚمس٤من وزٟم٤م ، اًمٜمٔمر  .قمٜمف ذيمقرعما اًمٜمّ٘مؾ ٙم

 اًمِّمٞمخلم ذط غمقم صحٞمح سمسٜمدٍ  واًمّٓمؼمّي  ٘م٤ميضًما إؾمامقمٞمؾ أظمرضمف

 .قمّب٤مس اسمـ ممإ

 ّنل غمقم حمٛمقًٓ  " قمٜمف اهلل ّنك:  فًمسم٘مق رادعما يٙمقن أن مموٕوم٤م

 اسمـ قمـ ظمرىٕا اًمّرواي٦م ذم ىمّٞمد يمام وقمٞمد سمف ىمرن ذيًما وهق،  ظم٤مّص 

  .ُمٞمفاليم سملم ٤مً َجٕم ُم٘مّٞمده غمقم ٘مفٚمُمٓم ومٞمحٛمؾ،  قمّب٤مس

__________________ 
 "وذم رواي٦م ًمف  "اخلٛمس ، واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ، يمٗم٤مرة عم٤ِم سمٞمٜمٝمـ ، ُم٤م مَل شمٖمش اًمٙمب٤مئر 

َـّ إذا اًمّمٚمقات اخلٛمس ، واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م  ، ورُمْم٤من إمم رُمْم٤من ، ُمٙمٗمرات ُم٤م سمٞمٜمٝم

 .اضمتٜم٥م اًمٙمب٤مئر
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 أُمر ُمـ سمدّ  الوم ، ٟمسبّٞم٤من أُمران ٙمبػمةًموا اًمّّمٖمػمة:  اًمّٓمٞمبّل  لوىم٤م

  .افّثقاب أو عصقةدا أو افّطاظة:  أصقاء ثةالث أحد وهق ٞمفًمإ يْم٤موم٤من

 ُم٤م ويمّؾ  ، اًمّّمٖم٤مئر ُمـ هق ُمثالً  ةالاًمّّم  شمٙمّٗمره ُم٤م ومٙمّؾ  افّطاظة ؾلّما

  .ٙمب٤مئرًما ُمـ ومٝمق جرةهلا أو مالؾمإلا يٙمّٗمره

 ٤مً قم٘م٤مسم أو اً وقمٞمد بٝم٤مسمسب وم٤مقمٚمٝم٤م يستحّؼ  ُمٕمّمٞم٦م ومٙمّؾ  عصقةدا وأّما

 .يمبػمة ومٝمل أظمرى ُمٕمّمٞم٦م سمسب٥م ستحّؼ عما ٕم٘م٤مبًما أو ققمٞمدًما ُمـ أزيد

 سم٤مًمٜمّسب٦م وم٤مًمّّمٖمػمة ٘مّرسملمعما ُمـ يم٤من إذا ٕمّمٞم٦معما ومٗم٤مقمؾ افّثقاب وأّما

 شمٕمدّ  ملَ  أُمقر غمقم ٟمبٞم٤مءٕا سمٕمض طمّؼ  ذم ٕم٤مشمب٦معما وىمٕم٧م وم٘مد ، يمبػمة ٞمفًمإ

  .ٟمتٝمكا .ُمٕمّمٞم٦م همػمهؿ ُمـ

 أنّ  ؼٚمأـم ُمـ قمٛمقم خيّّمص ٕم٘م٤مبًموا ققمٞمدًمسم٤م ؼٚمتٕمي ومٞمام ُمفالويم

 ُمٜمف زمٚمي ٙمـًم ، وم٤مقمٚمٝم٤م طمّؼ  ذم ٕم٘م٤مبًما أو ققمٞمدًما ورود ٙمبػمةًما ُم٦مالقم

 أو ومٞمف ققمٞمدًما ورد وإن يم٠مّٟمف ، يمبػمة ٞمسًم ُمثالً  اًمٜمّٗمس ىمتؾ ؼٚمُمٓم أنّ 

 ، أؿمدّ  دهًمو ىم٤مشمؾ طمّؼ  ذم ٕم٘م٤مبًموا ققمٞمدًما ورد ٙمـًم،  ٕم٘م٤مبًما

 ممإ يٜم٘مسؿ أؿمبٝمف وُم٤م ذيمقرعما ث٤ملعما وأنّ ،  ٛمٝمقرجلا فًمىم٤م ُم٤م وم٤مًمّّمقاب

  .ؿٚمأقم واهلل .وأيمؼم يمبػمة

 .اً مـتؼ اً ـثر اً ؾالاخت ؽبرةفا ضبط يف ػقاؾواخت:  افـّقويّ  لؿا

 أو همْم٥م أو سمٜم٤مرٍ  اهلل ظمتٛمف ذٟم٥م يمّؾ  أّّن٤م,  ظّباس ابـ ظـ ومروي

 .بكيّ فا سـحلا ظـ هذا ٟمحق وضم٤مء:  لىم٤م .قمذاب أو ٕمٜم٦مًم

 ومٞمف أوضم٥م أو،  ظمرةٔا ذم سمٜم٤مرٍ  ٞمفٚمقم اهلل أوقمد ُم٤م هل:  آخرون لوؿا

  .اًمّدٟمٞم٤م ذم اً طمدّ 
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 ٘م٤ميضًما فٚمٟم٘م ومٞمام . أمحد مامإلا ظمػمٕا هذا غمقم ٟمّص  وممّـ:  ٧مٚمىم

 ومٞمف وضمب٧م ُم٤م ٙمبػمةًما:  ٗمٔمفًمو،  اّداورديّ  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م وُمـ ، غميٕم أسمق

  .ققمٞمدًما ٞمٝم٤مًمإ شمقضّمف أو ، دودحلا

 ، سمف سم٠مس ٓ سمسٜمدٍ  طم٤مشمؿ أيب اسمـ أظمرضمف . قمّب٤مس اسمـ قمـ ٜم٘مقلعموا

 َّٓ  ٤مً أيْم فًمسمرضم٤م سم٠مس ٓ ُمّتّمؾ آظمر وضمف ُمـ وأظمرج .٤مً اٟم٘مٓم٤مقم ومٞمف أنّ  إ

  .يمبػمة سم٤مًمٜم٤ّمر ٞمفٚمقم اهلل شمققّمد ُم٤م يمّؾ :  لىم٤م ، قمّب٤مس اسمـ قمـ

 .أخرى بضقابط ٙمب٤مئرًما اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ يمثػم ضبط وىمد

 ُمرشمٙمبٝم٤م ايمثراث ٦مٚمسم٘م شم١مذن ضمريٛم٦م يمّؾ :  رمغحلا إمام ؿقل مـفا

  .اًمّدي٤مٟم٦م ورىّم٦م سم٤مًمّديـ

  .ٟمٗمسف ذم ًك ٕمٜمعم قمٜمف ُمٜمٝمّل  ٕمٞمٜمفًم حمّرم يمّؾ :  قؿلّ ؾحلا وؿقل

 ققمٞمدًما حؼٚمي ُم٤م:  ؾوؿق .دّ حلا أوضم٥م ُم٤م هل:  افّراؾعلّ  لوؿا

 ممإ وهؿ صح٤مبًمأل يقضمد ُم٤م أيمثر هذا . ؾمٜم٦ّم أو يمت٤مب سمٜمّص  سمّم٤مطمبف

ـّ ًم 5 أُمٞمؾ ّولٕا شمرضمٞمح  .ٙمب٤مئرًما شمٗمّمٞمؾ قمٜمد ذيمروه ٤معمِ  أوومؼ اًمّث٤مين ٙم

  .ُمفاليم ٟمتٝمكا

 ومٞمف طمدّ  ٓ يمبػمة سمٙمقٟمف اًمٜمّّمقص وردت مم٤ّم اً يمثػم سم٠منّ  ؾِمٙماؾمتُ  وىمد

 .ٕم٘مققًميم٤م

 سمٙمقٟمف ٟمّص  ومٞمف يرد ملَ  ُم٤م ضبط ىم٤مئٚمف ُمراد سم٠منّ :  ئّٛم٦مٕا سمٕمض وأضم٤مب

  .يمبػمة

 غمقم امءٚمٕمًما ُمـ طمدٍ ٕ أىمػ ملَ :  " ٘مقاقمدًما " ذم مالاًمّس  قمبد اسمـ لوىم٤م

 يِمٕمر سمام ضبٓمٝم٤م مموٕوا ، قمؽماضٓا ُمـ ؿٚميس ٓ ٙمبػمةًمٚم ض٤مسمط
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 .ٞمٝم٤مٚمقم ٜمّمقصعما ٙمب٤مئرًما دون اً إؿمٕم٤مر سمديٜمف ُمرشمٙمبٝم٤م سمتٝم٤مون

  .ضمّٞمد ض٤مسمط وهق:  ٧مٚمىم

 هؼَم يمِ  غمقم ٟمّص  ذٟم٥م يمّؾ  أنّ  اًمّراضمح:  " ٗمٝمؿعما " ذم ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 ٞمفٚمقم ًمٜمّٙمػما ؿمّدد أو طمدّ  ٞمفٚمقم ؼٚمقم أو ٕم٘م٤مبًمسم٤م ٞمفٚمقم شمققّمد أو قمٔمٛمف أو

 ، قمّب٤مس اسمـ قمـ أّوًٓ  ؾٟم٘م ُم٤م يقاومؼ حالاًمّّم  اسمـ مالويم ، يمبػمة ومٝمق

 اًمٜمّّص  ورد ُم٤م وم٠مُّم٤م . ٙمب٤مئرًما قمدد يٙمثر هذا غموقم ، دّ حلا إجي٤مب وزاد

 اًمّسبع اضمتٜمبقا " هريرة أيب طمدي٨ميمام ذم  يمبػمة سمٙمقٟمف اًمٍّميح

 مم٤ّم ذيمقراتعما اًمّسبع غمقم زي٤مدة طم٤مدي٨مٕا ذم وردوم٘مد  ( ) " قسم٘م٤متعما

  .ُمقسم٘م٦م أو يمبػمة يمقّن٤م غمقم ٟمّص 

 يمبػمة يمقّن٤م غمقم يٜمّص  ملَ  تلًما اًمّذٟمقب أنّ  ممإ:  آخرون ذهب وؿد

 .٤مهل ض٤مسمط ٓ يمبػمة يمقّن٤م ُمع

 ذم ٙمٛم٦محلوم٤م،  يمبػمة يمقٟمف غمقم اًمِّم٤مرع يٜمّص  ملَ  ُم٤م:  قاطمدّي ًما لوم٘م٤م

 يم٢مظمٗم٤مء ، يمبػمة يٙمقن أن ظمِمٞم٦م ومٞمف قىمقعًما ُمـ ٕمبدًما يٛمتٜمع أن إظمٗم٤مئف

 .ؿٚمأقم واهلل .قمٔمؿٕا ؾمؿٓوا ٛمٕم٦مجلا وؾم٤مقم٦م ٘مدرًما ٦مٚمٞمًم

 ُمـ ؾسم ٍمحلا ُمـ فم٤مهره غمقم ٞمسًم ( ؽبائرفا أـز ):  ؿقفف .ؾصٌؾ 

 .ٙمب٤مئرًما أيمؼم ُمـ أّّن٤م أظمر أؿمٞم٤مء ذم صمب٧م وم٘مد ، ُم٘مّدرة ومٞمف

 اسمـ وطمدي٨م ، ذم اًمّمحٞمحلم اًمٜمّٗمس ىمتؾ ذم أٟمس طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

__________________ 
َـّ : ىم٤مًمقا  "ومت٤مُمف ، وهق ذم اًمّمحٞمحلم  (6) اًمنمك سم٤مهلل ، : ؟ ىم٤مل  ي٤م رؾمقل اهلل ، وُم٤م ه

َّٓ واًمسحر ، وىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل  سم٤محلؼ ، وأيمؾ اًمرسم٤م ، وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ،  إ

 "اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت واًمتقزم يقم اًمزطمػ ، وىمذف اعمحّمٜم٤مت 
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 ٦مٚمٞمٚمسمح اًمّزٟم٤م ومٞمف ومذيمر " ؟ أقمٔمؿ اًمّذٟم٥م أي "ذم اًمّمحٞمحلم  ُمسٕمقد

 أيمؼم ُمـ:  لىم٤م ٤مً ُمرومققم ٝمٜمّل جلا أٟمٞمس سمـ اهلل قمبد وطمدي٨م،  ٤مرجلا

 طمسـ سمسٜمدٍ  اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف .ٖمٛمقسًما ٞمٛملمًما - ُمٜمٝم٤م ومذيمر - ٙمب٤مئرًما

 .أمحد قمٜمد ٕم٤مصًما سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد فًمو ،

 ذم رءعما ٦مًمتٓم٤ماؾم ٙمب٤مئرًما أيمؼم ُمـ إنّ  : رومٕمف هريرة أيب وطمدي٨م

 وطمدي٨م ، طمسـ سمسٜمدٍ  طم٤مشمؿ أيب اسمـ أظمرضمف .ؿٚمُمس رضمؾ ضرْ قمِ 

 .ٗمحؾًما وُمٜمع ٤مءعما ومْمؾ ُمٜمع ُمٜمٝم٤م ومذيمر ٙمب٤مئرًما أيمؼم ُمـ:  رومٕمف سمريدة

 .ضٕمٞمػ سمسٜمدٍ  بّزارًما أظمرضمف

ـّ  ؾمقء ٙمب٤مئرًما أيمؼم : رومٕمف قمٛمر اسمـ وطمدي٨م  اسمـ أظمرضمف .سم٤مهلل اًمّٔم

 وُمـ : ٤مً ُمرومققم هريرة أيب طمدي٨م ُمٜمف وي٘مرب ، ضٕمٞمػ سمسٜمدٍ  ُمردويف

 .أظمرضمف اًمبخ٤مري .دي٨محلا .٘ملٚميمخ خيٚمؼ ذه٥م ممّـ ؿٚمأفم

 أظمرضمف .ّمؿخلا دّ ًمٕا اهلل ممإ اًمّرضم٤مل أسمٖمض : قم٤مئِم٦م وطمدي٨م

 ٙمب٤مئرًما أيمؼم ُمـ : قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ذم اًمبخ٤مريو ، اًمِّمٞمخ٤من

  .ٕم٘مققًما ٦مٚمَج ُمـ ٙمٜمّفًمو .أسم٤مه اًمّرضمؾ يس٥ّم  أن

 اٟم٘مس٤مم " ٙمب٤مئرًما أيمؼم " ىمقًمف ُمـ يستٗم٤مد:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ومٞمف ٙمـًم ، صٖم٤مئر اًمّذٟمقب ذم أنّ  ُمٜمف ويستٜمبط ، وأيمؼم يمبػم ممإ اًمّذٟمقب

 ُمتقاردان قمٜمده واًمّذٟمقب ٙمب٤مئرًموم٤م،  يمبػمة ذٟم٥م يمّؾ  َُمـ ىم٤مل نّ ٕ 5 ٟمٔمر

 ٓو:  لىم٤م ؟ اًمّذٟمقب سم٠ميمؼم أٟمّبئٙمؿ ٓأ:  ؾىمٞم ومٙم٠مّٟمف ، واطمد رء غمقم

 سم٤مهلل اًمنّمك وم٢منّ ،  اؾمتقاؤه٤م ٙمب٤مئرًما أيمؼم أّٟمف ذيمر ذيًما يمقن ُمـ زمٚمي

 .ُمٕمف ذيمر ُم٤م َجٞمع ُمـ أقمٔمؿ
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 :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م ( باهلل ذاكإلا: )  ؿقفف

 ذم بتفٚمٖمًم سم٤مًمّذيمر ختّمٞمّمف ويٙمقن ، ٙمٗمرًما ؼٚمُمٓم سمف يراد أن:  حيتؿؾ

 أصٜم٤مف ُمـ همػمه غمقم ٤مً شمٜمبٞمٝم ومذيمر ، ٕمربًما دالسم ذم ؾمّٞمام ٓ ، قضمقدًما

  .ٙمٗمرًما

َّٓ ،  ظمّمقصف سمف يراد أن:  وحيتؿؾ  أّٟمف،  طمتاملٓا هذا غمقم يرد أّٟمف إ

 ومٞمؽمضّمح،  اًمّتٕمٓمٞمؾ وهق،  اًمنّمك ُمـ أقمٔمؿ ٙمٗمرًما سمٕمض أنّ  ئمٝمر ىمد

  .هذا غمقم ّولٕا طمتاملٓا

 أّٟمف غمقم ٦مًمدا " قمٔمٞمؿ ؿٌ ٚمٔمًم اًمنّمك إنّ  "ىمقًمف شمٕم٤ممم :  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

،  ُمقضٕمف همػم ذم اًمٌّمء وضع ؿٚماًمٔمّ  وأصؾ ، اًمنّمك ُمـ أقمٔمؿ إصمؿ ٓ

 أظمرضمف ـعم ؾضمٕم ّٟمفٕ،  ُمقضٕمف همػم ذم اًمٌّمء وضع ُمـ أصؾ نمكعموم٤م

وىمقًمف  ، هب٤م ٜمٕمؿعما همػم ممإ اًمٜمّٕمٛم٦م ومٜمس٥م ٤مً ُمس٤موي قضمقدًما ممإ ٕمدمًما ُمـ

ـّ ًم أذيم٧م ئـًم} شمٕم٤ممم  ـّ ًمو قمٛمٚمؽ ٞمحبٓم  { ٤مرسيـخلا ُمـ تٙمقٟم

 قتعمسم٤م ُم٘مّٞمد ذيمقرعما ب٤مططمإلوا ، همػمه رادعموا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  هب٤م ظمقـم٥م

 .{أقمامهلؿ طمبٓم٧م ئؽًموم٠مو،  يم٤مومر وهق ومٞمٛم٧م} ممشمٕم٤م فًم٘مقًم اًمنّمك غمقم

  ( ) ٞمفٚمقم مالٙمًما شم٘مّدم ( ديـفقافا وظؼقق: )  ؿقفف

 قمٛمر طمدي٨م وذم ، ضٓمج٤معٓا شّمٙم٤مءٓا:  ؾىمٞم ( اً مّتؽئ وـان: )  ؿقفف

 ىمقًمف ؾٞمًمسمد ، ُمْمٓمجع:  أي " رسير غمقم ُمّتٙمئ وهق " اًمبخ٤مري ذم

  .قمٞم٤مض لىم٤م يمذا " ضمٜمبف ذم اًمّّسير أصّمر ىمد"

 . ضٓمج٤معٓا مت٤مم قمدم ُمع يّمّح  ّٟمفٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

__________________ 
 (  606) ذم طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ذم اًمّمالة سمرىمؿ  (6)
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 .ُمّتٙمئ ومٝمق،  ُمٜمف ُمتٛمّٙمـ رء غمقم ُمٕمتٛمد يمّؾ :  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م وىمد

 ضٓمج٤معٓا أنّ  ممإ سمف يِمػم ( )ؼ ٚمَّ ٕمعما ظمّب٤مب طمدي٨م بخ٤مرّي ًما وإيراد

  .وزي٤مدة اشّمٙم٤مء

حفو ّي واًمؽّمُمذ اًمّدارُمّل  وأظمرج  طمّب٤من واسمـ قمقاٟم٦م وأسمق هق صحَّ

 .وؾم٤مدة غمقم ٤مً ُمّتٙمئ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  رأي٧م : ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ

 سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مبف ، شّمٙم٤مءٓا يمره أّٟمف،  ـمّب٤مءٕا سمٕمض قمـ ٕمريبّ ًما اسمـ ؾوٟم٘م

  .طمتب٤مءٓوا ؾمتٜم٤مدٓيم٤م راطم٦م ومٞمف

 : لىم٤م عَم٤َّم ب٦مٚمصمٕم سمـ ضامم ىمّّم٦م ذم أٟمس طمدي٨م ؽًمذ ُمثؾ ذم وورد

  .ّتٙمئعما سمٞمضٕا ؽًمذ:  وم٘م٤مًمقا ؟ ٥مٚمٓمّ عما قمبد سمـا أّيٙمؿ

 سمحرضة سفٚمجم ذم شّمٙم٤مءٓا ُم٤ممإلوا ٗمتلعموا ملِ ٕم٤مًمٚم جيقز:  اعُمٝمٚم٥َّم لىم٤م

 يٙمقن ٓو،  ؽًمسمذ يرشمٗمؼ راطم٦مٍ ًم أو،  أقمْم٤مئف سمٕمض ذم جيده ملٍ ٕ اًمٜم٤ّمس

 .ضمٚمقؾمف قم٤مُّم٦م ذم ؽًمذ

 ذم ريرّي جلا قمـ ٗمّْمؾعما سمـ سمنم رواي٦م ذم ( سؾؾج) : ؿقفف 

 سٚمضم طمّتك ؽًمسمذ اهتؿّ  سم٠مّٟمف يِمٕمر " ٤مً ُمّتٙمئ ويم٤من سٚموضم " اًمبخ٤مري

  .ىمبحف وقمٔمؿ حتريٛمف شم٠ميمٞمد ؽًمذ ويٗمٞمد،  ٤مً ُمّتٙمئ يم٤من أن سمٕمد

 ٕمٛمدةًما ذم وىمع يمذا (أٓ وؿقل افزور , وصفادة افزور ) :  ؿقفف

 ." اًمّزور ىمقل أو اًمّزور ؿمٝم٤مدة " ّٞم٦مٚمقم اسمـ رواي٦م وذم . قاوًمسم٤م

__________________ 
وهق  ملسو هيلع هللا ىلصأشمٞم٧م اًمٜمبل : ىم٤مل ظمب٤مب ، سم٤مب َُمـ اشمَّٙم٠م سملم يدي أصح٤مسمف : ىم٤مل اًمبخ٤مري  (6)

  .احلدي٨م . أٓ شمدقمق اهلل ، وم٘مٕمد: ُمتقؾمد سمردة ، ىمٚم٧م 

  .وذم ُمقاضع أظمرى ُمٓمّقًٓ (  0204) ووصٚمف اًمبخ٤مري  
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 يِمٝمدون ٓ ذيـًموا }ىمقًمف شمٕم٤ممم  أنّ  ممإاًمبخ٤مري  أؿم٤مرو

 ُمٜمف اظمتٞم٤مرٌ  وهق،  اًمّزور ؿمٝم٤مدة ُمتٕم٤مـمل ذمّ  ذم ؾمٞم٘م٧م،  { ي٦مٔا..اًمّزور

 .شمٗمسػمه٤م ذم ؾىمٞم ُم٤م طمدٕ

  .ؽًمذ همػم:  ؾوؿق،  ٖمٜم٤مءًما:  ؾوؿق،  اًمنّمك هٜم٤م سم٤مًمّزور رادعما:  ؾوؿق

،  صٗمتف فالسمخ ووصٗمف اًمٌّمء حتسلم اًمّزور أصؾ:  اًمّٓمؼمّي  لىم٤م

،  قمٜمدٟم٤م ىمقالٕا مموأو:  لىم٤م سمف هق ُم٤م فالسمخ أّٟمف ؾمٛمٕمف ـعم ؾخيٞمّ  طمّتك

  .ؿٚمأقم واهلل .ؾب٤مـمًما ُمـ ٤مً ؿمٞمئ يِمٝمد ٓ ُمـ ُمدح سمف رادعما أنّ 

 ، ىم٤مـمع ظمؼم اًمِّمٝم٤مدة:  قهرّي جلا لىم٤م .يِمٝمد ؿمٝمد ُمّمدر ِمٝم٤مدةواًم

 اًمِّم٤مهد نّ ٕ 5 ْمقرحلا أي اًمِّمٝمقد ُمـ ُم٠مظمقذة ٕم٤ميٜم٦معما ِم٤مهدةعموا

 .مالقمإلا ُمـ ُم٠مظمقذة:  ؾوؿق،  همػمه قمـ هم٤مب ٤معمِ  ُمِم٤مهدٌ 

 متٜمّٞمٜم٤مه:  أي (فقتف شؽت : زال يؽّررها , حتك ؿؾـا  ؾام ): ؿقفف 

ذم رواي٦م ظم٤مًمد و،  ذًمؽ ذم اٟمزقم٤مضمف ُمـ رأوا ٤معمِ  قمٚمٞمف إؿمٗم٤مىم٤مً  يسٙم٧م

 ٓ:  ٧مٚمىم طمّتك ي٘مقهل٤م لزا ومام "اًمقاؾمٓمل قمـ اجلريري قمٜمد اًمبخ٤مري 

  ." يسٙم٧م

 واًمِّمٗم٘م٦م فًم حّب٦معموا،  ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمف دبٕا يمثرة ُمـ ٞمفٚمقم يم٤مٟمقا ُم٤م وومٞمف

 .ٞمفٚمقم

 أن:  حيتؿؾ،  اًمّزور سمِمٝم٤مدة ملسو هيلع هللا ىلص اهتامُمف:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 وُمٗمسدهت٤م ، أيمثر هب٤م واًمّتٝم٤مون ، اًمٜم٤ّمس غمقم ٤مً وىمققم أؾمٝمؾ ّّن٤مٕ يٙمقن

 ، اًمّٓمبع قمٜمف يٜمبق ٕم٘مققًموا ، ؿٚمسعما قمٜمف يٜمبق اًمنّمك نّ ٕ 5 ٤مً وىمققم أيّس

 ٞمسًمو ، هب٤م هتاممٓا ومحسـ يمثػمة ٞمفٚمقم قاُمؾحلا وم٢منّ  ًمّزورا ىمقل وأُّم٤م
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  .ُمٕمٝم٤م ذيمر ُم٤م ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ٕمٔمٛمٝم٤مًم ؽًمذ

 اً شم٠ميمٞمد يٙمقن أن ومٞمٜمبٖمل،  ٘مقلًما غمقم اًمِّمٝم٤مدة قمٓمػ وأُّم٤م:  لىم٤م

 قاطمدةًما ٙمذسم٦مًما شمٙمقن أن زمًم قالـمإلا غمقم ٜم٤مهٚممح قًم ّٟم٤مٕ،  ٚمِّمٝم٤مدةًم

 غمقم ٤مً ُمٜمّمقص ٙمذبًما سمٕمض يم٤من وإذا ، ؽًميمذ ٞمسًمو يمبػمة ٤مً ٘مٚمُمٓم

 وم٘مد ٤مً سمريئ سمف يرم صمؿّ  إصمامً  أو ظمٓمٞمئ٦م يٙمس٥م وُمـ }:  ممشمٕم٤م فًميم٘مق قمٔمٛمف

 ُمتٗم٤موشم٦م ٙمذبًما ومٛمراشم٥م ٦مٚمٛمجلا وذم .{ ٤مً ُمبٞمٜم وإصمامً  ٤مً هبت٤مٟم ؾاطمتٛم

 .ُمٗم٤مؾمده شمٗم٤موت سمحس٥م

 ، يمبػمة واًمٜمّٛمٞمٛم٦م ٖمٞمب٦مًما أنّ  غمقم اًمّّمحٞمح دي٨محلا ٟمّص  وىمد:  لىم٤م

 ٓو يمبػمة ٘مذفًمسم٤م ٖمٞمب٦مًموم٤م ، سمف ٖمت٤مبعما ٘مقلًما سمحس٥م ػٚمختت ٖمٞمب٦مًموا

  .ؿٚمأقم واهلل  .ُمثالً  ٞمئ٦مهلا أو ٘م٦مٚمخلا سم٘مبح ٖمٞمب٦مًما شمس٤موهي٤م

 يمّؾ  نّ ٕ 5 ٕم٤ممّ ًما غمقم ٤مّص خلا قمٓمػ ُمـ يٙمقن أن جيقز:  همػمه لوىم٤م

 ٟمقع غمقم اًمّزور ىمقل:  وحيتؿؾ ، قمٙمس سمٖمػم زور ىمقل زور ؿمٝم٤مدة

  .ُمٜمف ظم٤مّص 

 .اًمِّمٞمخ فًمىم٤م ُم٤م مموٕوا:  ٧مٚمىم

 اًمّزور ىمقل "وومٞمف  ( ) أٟمس طمدي٨م ذم ؽًمذ ذم اًمِّمّؽ  وىمقع ١مّيدهوي

 ومدلَّ ، اًمّزور  ؿمٝم٤مدة أّٟمف فمٜمّل وأيمؼم:  ؿمٕمب٦م لىم٤م " اًمّزور ؿمٝم٤مدة :ىم٤مل  أو

  .واطمد رء رادعما أنّ  غمقم

__________________ 
ؿمٕمب٦م قمـ قمبٞمد اهلل سمـ أيب سمٙمر ُمـ ـمريؼ ( 33)وُمسٚمؿ ( 6422)رضمف اًمبخ٤مري أظم (6)

: اًمٙمب٤مئر ، أو ؾمئؾ قمـ اًمٙمب٤مئر ؟ وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصَذيَمَر رؾمقل اهلل : ىم٤مل  قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

: أٓ أٟمبئٙمؿ سم٠ميمؼم اًمٙمب٤مئر ؟ ىم٤مل : اًمنمك سم٤مهلل ، وىمتؾ اًمٜمٗمس ، وقم٘مقق اًمقاًمديـ ، وم٘م٤مل 

 "....:ىم٤مل ؿمٕمب٦م "اًمزور  ؿمٝم٤مدة: ىمقل اًمزور ، أو ىم٤مل 
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 هب٤م ٞمتقّصؾًم ٙمذبًمسم٤م اًمِّمٝم٤مدة هل،  اًمّزور ؿمٝم٤مدة:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 حتريؿ أو طمرام ٞمؾٚمحت أو،  ُم٤مل أظمذ أو،  ٟمٗمس فالإشم ُمـ ب٤مـمؾًما ممإ

 سمٕمد اً ومس٤مد أيمثر ٓو،  ُمٜمٝم٤م اً رضر أقمٔمؿ ٙمب٤مئرًما ُمـ رء الوم ، لالطم

  .سم٤مهلل اًمنّمك

 وم٢منّ  ، ٙمٗمرًما دي٨محلا هذا ذم اًمّزور سمِمٝم٤مدة رادعما أنّ :  بعضفؿ وزظؿ

 .ضٕمٞمػ وهق سم٤مًمّزور ؿم٤مهد ٙم٤مومرًما

  ؿٚمأقم واهلل ، سمٕمٞمد وهق اًمّزور ؿمٝم٤مدة يستحّؾ  ُمـ رادعما:  ؾوؿق

 واٟمزقم٤مج ، تٗمٝمؿًم ٤مً صمالصم ققمٔم٦معما إقم٤مدة اؾمتحب٤مب دي٨محلا هذا وذم

 يٜمٝمك ُم٤م ومٕمؾ قمـ واًمّزضمر قمٜمف ققملًما ذم غٚمأسم ٞمٙمقنًم وقمٔمف ذم قاقمظًما

  .قمٜمف

 يم٤مٟم٧م وإن ٗم٤مؾمدعما ُمـ ٞمٝم٤مٚمقم يؽمشّم٥م ٤معمِ  اًمّزور ؿمٝم٤مدة أُمر ظٚمهم وومٞمف

 ، سمف هق ُم٤م فالظم غمقم اًمٌّمء وصػ اًمّزور وض٤مسمط ، ُمتٗم٤موشم٦م ُمراشمبٝم٤م

 ممإ يْم٤مف وىمد ، ب٤مـمؾًموا ٙمذبًما ومٞمِمٛمؾ ٘مقلًما ممإ يْم٤مف وىمد

 صمقيب سمسٓ " وُمٜمف ٗمٕمؾًما ممإ يْم٤مف وىمد ، هب٤م ومٞمختّص  اًمِّمٝم٤مدة

 .ذم اًمبخ٤مري يمام اً زور قصقلعما اًمِّمٕمر شمسٛمٞم٦م وُمٜمف، ( )"زور

 يِمٝمدون ٓ ذيـًموا }:  ممشمٕم٤م فًمسم٘مق رادعما ذم فالظمتٓا سمٞم٤من وشم٘مّدم

 ٓ رادعموا،  ب٤مـمؾًما ي٦مٔا ذم سمف رادعما أنّ  حاًمّراضم وأنّ ،  { اًمّزور

__________________ 
: أؾمامء ، أن اُمرأة ىم٤مًم٧م ُمـ طمدي٨م (  6603) وُمسٚمؿ (  6664) أظمرضمف اًمبخ٤مري   (6)

ي٤م رؾمقل اهلل ، إن زم رضًة ، ومٝمؾ قمكمَّ ضمٜم٤مح إن شمِمبَّٕم٧م ُمـ زوضمل همػم اًمذي يٕمٓمٞمٜمل ؟ 

 .تِمبرع سمام مَل يٕمط يمالسمس صمقيب زوراعمُ :  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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 .حيرضوٟمف

 اًمّّمٖم٤مئر شمٙمٗمػم ٞمحّمؾًم اًمّذٟمقب يمب٤مئر جم٤مٟمب٦م غمقم اًمّتحريض وومٞمف

 .ؾوضم قمزّ  اهلل وقمد يمام ؽًمسمذ

 همْمبف قمدم ومتٜمّل،  ٤مً ُمٜمزقمج رآه إذا ؿمٞمخف غمقم ٛمٞمذٚماًمتّ  إؿمٗم٤مق وومٞمف

 .ؿٚمأقم واهلل . ُمزاضمف شمٖمػّم  ُمـ ٖمْم٥مًما غمقم يؽمشّم٥م ٤معمِ 
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 الحديث الدادس
عطك افـاس فق يُ : ؿال   ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  أنّ ,   ظـ ابـ ظباسٍ  -378

ؿ , وفؽـ افقؿغ ظذ هلَ وأمقا رجالٍ  بدظقاهؿ , ّٓدظك كاٌس دماءَ 

  ( ). ّدظك ظؾقفادُ 

 

 اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ أظمرضمف  ( ّدظك ظؾقفوفؽـ افقؿغ ظذ ادْ ) : ؿقفف 

قمـ اسمـ  ُُمَٚمْٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ ٛمحّل جلا قمٛمر سمـ ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـخمتٍمًا 

 .قمٚمٞمف قمكاعمدّ  قمغم سم٤مًمٞمٛملم ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ ، قمب٤مس 

 ، ُمثٚمف . ُُمَٚمْٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمبخ٤مري وأظمرضمف

 أّّن٤م ظمرىٕا غمقم إطمدامه٤م اّدقم٧م تلمٚماًم رأشملمعما ىمّّم٦م ومٞمف وذيمر

 .( ) ٝم٤متْ ضمرطَم 

 " ٗمظٚمسم( ) قمٛمر سمـ ومعٟم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف وىمد

 قمـ يروه ملَ :  لوىم٤م " ٞمفٚمقم ّدقمكعما غمقم ٞمٛملمًموا ّدقملعما غمقم بّٞمٜم٦مًما

__________________ 
ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م قمـ اسمـ أيب (  6266) وُمسٚمؿ (  3622) أظمرضمف اًمبخ٤مري (  6)

يمام  . وذيمر اًمبخ٤مري ؾمب٥م احلدي٨م . واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .سمف ُمٚمٞمٙم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس 

  .ؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح

ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع سمـ قمٛمر قمـ (  6266) وُمسٚمؿ (  6663،  6024) وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 .اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م سمف خمتٍماً 

ىم٤مل رؾمقل : إظمرى ، ومُرومع إمم اسمـ قمب٤مس ، وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس وم٤مدَّقم٧م قمغم  "ومت٤مُمف  (6)

واىمرءوا ، ًمق ُيٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ًمذه٥م دُم٤مء ىمقم وأُمقاهلؿ ، ذيّمروه٤م سم٤مهلل :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومذيّمروه٤م وم٤مقمؽموم٧م ، وم٘م٤مل [ 22: آل قمٛمران] {إن اًمذيـ يِمؽمون سمٕمٝمد اهلل}: قمٚمٞمٝم٤م 

 .ٞمفاًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚم:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمبل : اسمـ قمب٤مس 

 .ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر وهق ظمٓم٠م .وىمع ذم اعمٓمبقع( 0)
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َّٓ  ؾمٗمٞم٤من  .ٗمري٤ميبّ ًما إ

ـّ ًمو " ٗمظٚمسم ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا وأظمرضمف  غمقم بّٞمٜم٦مًما ٙم

 ." ٓمٚمقبعما غمقم ٞمٛملمًموا ٥مًماًمّٓم٤م

 ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ إدريس سمـ اهلل قمبد ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرضمف

 اًمّزسمػم سمـٓ ٤مً ىم٤مضٞم يمٜم٧م:  لىم٤م،  ُُمَٚمْٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ ؾمقدٕا سمـ وقمثامن

:  زمّ إ ومٙمت٥م ، قمّب٤مس اسمـ ممإ ومٙمتب٧م ، رأشملمعما ىمّّم٦م ومذيمر ، اًمّٓم٤مئػ غمقم

 أُمقال رضم٤مل ّدقمكٓ سمدقمقاهؿ اًمٜم٤ّمس يٕمٓمك قًم :لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ 

ـّ ًمو ، ودُم٤مءهؿ ىمقم   .أٟمٙمر ُمـ غمقم ٞمٛملمًموا ّدقملعما غمقم بّٞمٜم٦مًما ٙم

  .طمسـ وإؾمٜم٤مده٤م ، اًمّّمحٞمحلم ذم ٞمس٧مًم اًمّزي٤مدة وهذه

 ّدقمكعما غمقم ٞمٛملمًموا ّدقملعما غمقم بّٞمٜم٦مًما يمقن ذم ٙمٛم٦محلا ملسو هيلع هللا ىلص سملّم  وىمد

 رضم٤مل دُم٤مء ٟم٤مس ّدقمكٓ سمدقمقاهؿ اًمٜم٤ّمس ٕمٓمكيُ  قًم:  ملسو هيلع هللا ىلص فًمسم٘مق ٞمفٚمقم

 .وأُمقاهلؿ

 ّٟمفٕ،  ضٕمٞمػ ّدقملعما ضم٤مٟم٥م نّ ٕ ؽًمذ ذم ٙمٛم٦محلا:  امءٚمٕمًما لوىم٤م

 ٥مٚمدم ٓ ّّن٤مٕ،  بّٞمٜم٦مًما وهل ٘مقّي٦مًما ّج٦محلا ػٚمومٙم اًمّٔم٤مهر فالظم ي٘مقل

 وضم٤مٟم٥م ، ّدقملعما ضٕمػ هب٤م ومٞم٘مقى اً رضر قمٜمٝم٤م شمدومع ٓو ٤مً ٟمٗمٕم ٜمٗمسٝم٤مًم

 وهل ٞمٛملمًمسم٤م ُمٜمف وم٤ميمتٗمل ذُّمتف ذم ومراغ صؾٕا نّ ٕ،  ىمقّي  ٞمفٚمقم ّدقمكعما

 ومٙم٤من،  اًمرّضر ويدومع اًمٜمّٗمع ٜمٗمسفًم ٥مٚمجي ػًم٤محلا نّ ٕ،  ضٕمٞمٗم٦م طمّج٦م

  .ٙمٛم٦محلا هم٤مي٦م ذم ؽًمذ

 ؾقف شفقردوا , قفؾظ ّدظكدوا ّدظلدا تعريػ يف ػؼفاءفا ػؾواخت

 :  تعريػان
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  .ومفالسمخ ٞمفٚمقم ّدقمكعموا اًمّٔم٤مهر ىمقًمف ػًمخي٤م ُمـ ّدقملعما:  ّولٕا

 إذا غمخي ٓ ُمـ ٞمفٚمقم ّدقمكعموا،  وؾمٙمقشمف ركشمُ  ؾمٙم٧م إذا ـُمَ :  افّثاين

 .ؾمٙم٧م

  .ؿٚمأؾم واًمّث٤مين ، أؿمٝمر ّولٕوا

 دقمقاه وم٢منّ  ػٚماًمتّ  أو اًمّردّ  اّدقمك إذا قدععما سم٠منّ  ّولٕا غمقم وردأُ  وىمد

 همػم : شمٕمريٗمٝمام ذم:  ؾوؿق . ىمقًمف ٘مقلًموم٤م ؽًمذ وُمع ، اًمّٔم٤مهر ػًمخت٤م

  .ؽًمذ

 جٛمٝمقرًمٚم " ٞمفٚمقم ّدقمكعما غمقم ٞمٛملمًما " فًمسم٘مق لاؾمتد:  افؼقل إول

 ّدقمكعموا لّدقمعما سملم يم٤من ؾمقاء . واطمد يمّؾ  طمّؼ  ذم قمٛمقُمف غمقم فٚمسمحٛم

 .ٓ أم طالاظمت،  ٞمفٚمقم

َّٓ  ٞمٛملمًما شمتقضّمف ٓ:  ؽًمُم٤م قمـ:  افؼقل افثاين  وسملم سمٞمٜمف ـُمَ  غمقم إ

 .اً ُمرار ٞمٗمٝمؿٚمسمتح ٗمْمؾًما أهَؾ  اًمّسٗمف أهُؾ  يبتذل الئًم،  طالاظمت ّدقملعما

 ُمـ صٓمخرّي إلا ىمقل .ؽًمُم٤م ُمذه٥م ُمـ ىمري٥ٌم :  افؼقل افثافث

 ممإ تٗم٧مٚميُ  ملَ  ّدقملعما سمٙمذب ؿمٝمدت إذا ٤ملحلا ىمرائـ إنّ :  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

  .دقمقاه

 ؿقل إسمٓم٤مل غمقم " وأُمقاهلؿ ٟم٤مس دُم٤مء ٟم٤مس ّدقمكٓ " فًمسم٘مق لدواؾمتُ 

  .ُمقالٕوا اًمّدُم٤مء سملم ملسو هيلع هللا ىلص شمسقيتف ٦مًمٓاًمدّ  ووضمف ، اًمّتدُمٞم٦م ذم ؽّقةفادا

 ؾسم ّدقملعما ىمقل ممإ ُمثالً  ٘مّم٤مصًما يسٜمدوا ملَ  سم٠مّّنؿ:  وأضمٞم٥م

 سمداءشمف ذم ّدقملعما ضم٤مٟم٥م ي٘مّقي ٤مً قصمًم ؽًمذ ىمقًمف ومٞمٙمقن ، ٘مس٤مُم٦مًمٚم

 .يامنٕسم٤م
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  :تؽؿقؾ 

 ُمقالٕا ذم ؽًمذ سمٕمٛمقم ٘مقلًما ممإ:  ؿفقرجلوا افّشاؾعلّ  ذهب

 .وٟمحقه واًمٜمّٙم٤مح دودحلوا

 جي٥م ٓ:  لوم٘م٤م،  ٗمدي٦مًموا ٕمت٤مقًموا قالواًمٓمّ  اًمٜمّٙم٤مح:  ؽفما واشتثـك

  .اً واطمد اً ؿم٤مهد قًمو بّٞمٜم٦مًما ّدقملعما ي٘مٞمؿ طمّتك ٞمٛملمًما ُمٜمٝم٤م رء ذم

 دون ُمقالٕا ذم ٞمفٚمقم ّدقمكعما غمقم ٞمٛملمًما:  قنؽقؾقّ فاوخّص 

 .دودحلا
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 كتاب األطعوت
 الحديث األول

 يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لشؿعت رشق: ؿال  ظـ افـّعامن بـ بشٍر  -379

احلرام بّغٌ ,  , وإنّ  احلالل بّغٌ  إنّ :  نصبعقف إػ أذكقفوأهقى افـعامن ب. 

ـَ ٓ يعؾ مشتبفاٌت  وبقـفام أمقرٌ  مـ افـاس , ؾؿـ اتؼك  ـثرٌ  ؿف

وؿع يف احلرام , ـف وظرضف , ومـ وؿع يف افشبفات فدي اشتزأَ افشبفات 

 مؾٍؽ  ؾفؽ  وإنَ َٓ ؾقف , أَ  يرتعَ  احلؿك يقصؽ أنْ  لـافراظل يرظك حق

 حْت ؾ, إذا ص يف اجلسد مضغةً   وإنَ َٓ ف , أَ محك اهلل حمارمُ  ٓ وإنَ , أَ  محكً 

 ( ).ٓ وهل افؼؾبؾسد اجلسد ـّؾف , أَ  إذا ؾسدْت ح اجلسد ـّؾف , وؾص

 

 ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م يبٕو. (افـعامن بـ بشر ) : ؿقفف 

 أنّ ،  اًمِّمٕمبّل  قمـ - زاي وآظمره ٦مٚمٝمٛمعما ٤مءحلا سمٗمتح وهق - طمريز أيب

 ووزم اًمٙمقوم٦م اًمٜمّٕمامن دظمؾ ىمدو،  ٙمقوم٦مًمسم٤م سمف ظمٓم٥م سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن

  .سمحٛمص سمف ظمٓم٥م أّٟمف ، ؿٍ ٚمسعم رواي٦م وذم،  رهت٤مُمْ إِ 

 واطمدة ديـٚمبًما إُمرة زمو وم٢مّٟمف ، ُمّرشملم ُمٜمف ؾمٛمع سم٠مّٟمف:  بقـفام ويؿع

 .أظمرى سمٕمد

نصبعقف إػ وأهقى افـعامن ب,  يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصشؿعت رشقل اهلل : ) ؿقفف 

__________________ 
ُمـ ـمريؼ زيمري٤مء قمـ اًمِمٕمبل قمـ ( 6664)وُمسٚمؿ ( 6432،  66)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .اًمٜمٕمامن 

 .ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اًمِمٕمبل ٟمحقه( 6664)وأظمرضمف ُمسٚمؿ  
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 .ؾمامقمٞمكم ُمـ ـمريؼ زيمري٤مزاده٤م ُمسٚمؿ واإل ( أذكقف

 ؾمامقمف يّمّح  ٓ ناًمٜمّٕمام إنّ :  شمبٕمف وُمـ قاىمدّي ًما ل٘مقًم ردّ  هذا وذم

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ

 ُم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  نّ ٕ،  ٛمّٞمزعما اًمّّمبّل  حتّٛمؾ صّح٦م غمقم ٞمؾًمد وومٞمف

 ذم أره وملَ ،  ٞمسًمسم٤مًمّتد ُمقصقف وزيمرّي٤مء ، ؾمٜملم صمامن ٚمٜمّٕمامنًمو

َّٓ  اًمِّمٕمبّل  قمـ روايتف ُمـ وهمػممه٤م اًمّّمحٞمحلم  .٤مً ُمٕمٜمٕمٜم إ

 قمـ ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ " ٞمثؿهلا أيب اسمـ ومقائد " ذم وضمدشمف صمؿّ 

 .ٞمسفًمشمد ُمـ ُمـٕا ؾومحّم ، اًمِّمٕمبّل  طمّدصمٜم٤م زيمرّي٤مء

،  بٞمقعًما يمت٤مب ذم إيراده غمقم فًم خّرضملمعما ئّٛم٦مٕا أيمثر شمقارد : ؾةٌ تؽؿِ 

 سم٤مًمٜمّٙم٤مح ٤مً أيْم شمٕمّٚمٌؼ  فًمو ، اً يمثػم ومٞمٝم٤م شم٘مع تالٕم٤مُمعما ذم اًمِّمبٝم٦م نّ ٕ

 واهلل .خيٗمك ٓ مم٤ّم ؽًمذ وهمػم ذسم٦مٕوا ـمٕمٛم٦مٕوا واًمّذسم٤مئح وسم٤مًمّّمٞمد

 .ستٕم٤منعما

 اًمٜمّبّل  قمـ يروه ملَ  دي٨محلا هذا أنّ :  اًمّداينّ  قمٛمرو أسمق اّدقمك : دةـؾائ

 .سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن همػم ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمـ طمدي٨م ُمـ رّويٜم٤مه وم٘مد َّٓ وإ ، ؿٌ ٚمَّ سومٛمُ  صحٞمح وضمف ُمـ أراد وم٢من

 ذم قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م وُمـ ، ٚمّٓمؼماينّ ًم "وؾمطٕا" ذم وقماّمر قمٛمر

 وذم ، صبٝم٤مينّ ًمأل "اًمؽّمهمٞم٥م" ذم ٦مٚمواصم طمدي٨م ُمـو ، فًم "ٙمبػمًما"

  .ُم٘م٤مل أؾم٤مٟمٞمده٤م

 .اًمِّمٕمبّل  همػم اًمٜمّٕمامن قمـ يروه ملَ  أّٟمف ٤مً أيْم واّدقمك

 اًمّرمحـ قمبد سمـ ظمٞمثٛم٦م ٤مً أيْم اًمٜمّٕمامن قمـ رواه وم٘مد ، لىم٤م يمام ٞمسًمو
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 وؾمامك ، وهمػمه قمقاٟم٦م أيب قمٜمد قمٛمػم سمـ ؽٚمعما وقمبد ، وهمػمه أمحد قمٜمد

 .ؼماينّ اًمٓمّ  قمٜمد طمرب سمـ

 ورواه ، ٙمقومّٞملمًما ُمـ ضمؿ   َجع قمٜمف رواه . اًمِّمٕمبّل  قمـ ُمِمٝمقر ٙمٜمّفًم

 ذم إؾمٜم٤مده بخ٤مرّي ًما ؾم٤مق وىمد ، قمقن سمـ اهلل قمبد بٍمّيلمًما ُمـ قمٜمف

 إنّ " ٗمظٚمسم وهمػممه٤م واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق وم٠مظمرضمف،  ٗمٔمفًم يسؼ وملَ  .بٞمقعًما

:  ي٘مقل ٤مً وأطمٞم٤مٟم - ُمِمتبٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام،  سملّم  رامحلا وإنّ  سملّم  لالحلا

 محك وإنّ  ، ًك مح محك اهلل إنّ :  ُمثالً  ؽًمذ ذم ٙمؿًم وؾم٠مرضب - ُمِمتبٝم٦مٌ 

 ُمـ وأّٟمف ، ٓمفًمخي٤م أن يقؿمؽ ٛمكحلا لطمق يرع ُمـ وأّٟمف ، طمّرم ُم٤م اهلل

  ." جيّس أن يقؿمؽ اًمّريب٦م طًمخي٤م

 تٝمامًمسم٠مد ووصٗمٝمام قمٞمٜمٝمام ذم:  أي ( بّغ  رامحلوا بّغ  لالحلا: )  ؿقفف

 .اًمّٔم٤مهرة

 :  صحٞمح وهق ، أؿمٞم٤مء صم٦مالصم ممإ طمٙم٤ممٕا شم٘مسٞمؿ ومٞمفو

ومٝمق  ، شمريمف غمقم ققمٞمدًما ُمع بفٚمـم غمقم يٜمّص  أن إُّم٤م اًمٌّمء نّ أ:  إّول

 .اًمبلّم  احلالل

 .اًمبلّم  احلرام ومٝمق ، ومٕمٚمف قمغم اًمققمٞمد ُمع شمريمف قمغم يٜمّص  نأ:  افّثاين

 ُمٕمرومتف ذم ويِمؽمك،  سمٞم٤مٟمف إمم حيت٤مج ٓ أي " سملّم  احلالل " ىمقًمف ومٛمٕمٜمك

 .أطمدٍ  يمّؾ 

 يدرى الوم ٗم٤مئفخل ُمِمتبفٌ  ومٝمق،  ُمٜمٝمام واطمدٍ  غمقم يٜمّص  ٓن أ:  افثافث

 إن ّٟمفٕ،  اضمتٜم٤مسمف يٜمبٖمل ؾمبٞمٚمف هذا يم٤من وُم٤م ، طمرام أو لالطم هق ؾه

 وم٘مد ًٓ الطم يم٤من وإن،  شمبٕمتٝم٤م ُمـ سمرئ وم٘مد ٤مً طمراُم ُمرٕا ٟمٗمس ذم يم٤من
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 اً طمٔمر ومٞمف ٌػ ٚمخمت ؿمٞم٤مءٕا ذم ؾصٕا نّ ٕ،  ٘مّمدًما هبذا شمريمٝم٤م غمقم أضمر

 .وإسم٤مطم٦مً 

 ُمـ ومٝمق ٓوإ،  ُمٜمٝمام ت٠مظّمرعما ؿٚمقم وم٢من،  ٤مً َجٞمٕم انيرد ىمد نٓوّ ٕوا

  .٨مًماًمّث٤م ٘مسؿًما طمّٞمز

  تالُمٗمتٕم سمقزن (وبقـفام أمقٌر مشتبفاٌت  : ) ؿقفف
ٍ
 ُمٗمتقطم٦م سمت٤مء

 ُمـ اًمِّمبف ايمتسب٧م ُمقطّمدة أّّن٤م ٕمٜمكعموا،  ُمٙمسقرة ظمٗمٞمٗم٦م وقملم

 .ُمتٕم٤مرضلم وضمٝملم

 اًمٕملم سمتِمديد ُمٗمّٕمالت سمقزن "ُمِمّبٝم٤مت وسمٞمٜمٝمام"٤مري وًمٚمبخ

 سمف يتبلّم  ملَ  مم٤ّم سمٖمػمه٤م ؿمّبٝم٧م:  أي ، ُمسٚمؿ رواي٦م وهل،  اعمٗمتقطم٦م

  .اًمّتٕمٞملم قمغم طمٙمٛمٝم٤م

قمـ زيمرّي٤مء  - ومٞمف بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ - ٟمٕمٞمؿٍ  أيب قمـ اًمّدارُمّل  ورواه

  ." ُمتِم٤مهب٤مت وسمٞمٜمٝمام " ٗمظٚمسم

ـّ ؾيع ٓ: )  ؿقفف  .طمٙمٛمٝم٤م ؿٚميٕم ٓ:  أي ( سافـّا مـ ـثرؿف

 اًمٜم٤ّمس ُمـ يمثػمٌ  يدري ٓ " ٗمظٚمسم اًمؽّمُمذّي  رواي٦م ذم ٤مً واضح وضم٤مء

 ." رامحلا ُمـ أم هل لالحلا أُمـ

 ُمـ ؾٞمٚم٘مًمٚم ٙمـًم ممٙمـ طمٙمٛمٝم٤م ُمٕمروم٦م أنّ  " يمثػم " ىمقًمف وُمٗمٝمقم

 شم٘مع وىمد ، همػمهؿ طمّؼ  ذم هذا غمقم وم٤مًمِّمبٝم٤مت ، جتٝمدونعما وهؿ اًمٜم٤ّمس

 .لمٚمٞمًماًمدّ  أطمد شمرضمٞمح ؿهل ئمٝمر ٓ طمٞم٨م ؿهل

 ُمٜمٝم٤م طمذر:  أي .ؿمبٝم٦م َجع سم٤مًمّْمؿّ  ( ّشبفاتاف اّتؼك ؾؿـ: )  ؿقفف

 " اعمِمّبٝم٤مت "وًمٚمبخ٤مري  " اًمِّمبٝم٤مت " كمّ ؾمامقمٞمإلوا ؿٚمُمس قمٜمديمذا 
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 .ىمبٚمٝم٤م تلًما ٟمٔمػم اًمّرواة سملم ٗمٔمٝم٤مًم ذم فالظمتٓوا

 ُمـ فديٜم سمّرأ:  أي ، ؼماءةًما ُمـ ؾاؾمتٗمٕم سمقزن ٛمزهلسم٤م ( اشتزأ: )  ؿقفف

 اًمِّمبٝم٤مت سم٤مضمتٜم٤مب يٕمرف ملَ  ُمـ نّ ٕ 5 ومٞمف اًمّٓمٕمـ ُمـ وقمرضف اًمٜمّ٘مص

 .ومٞمف يٓمٕمـ ُمـ ل٘مقًم ؿٚميس ملَ 

 قمّرض وم٘مد وُمٕم٤مؿمف يمسبف ذم اًمِّمبٝم٦م يتقّق  ملَ  ُمـ أنّ  غمقم ٞمؾًمد وومٞمف

 اًمّديـ أُمقر غمقم ح٤مومٔم٦معما ممإ إؿم٤مرة هذا وذم ، ومٞمف ٚمّٓمٕمـًم ٟمٗمسف

 .روءةعما وُمراقم٤مة

 فالاظمت ُمـ شم٘مّدم ُم٤م ٤مً أيْم ومٞمٝم٤م ( افّشبفات يف وؿع ومـ) :  ؿقفف

  .اًمّرواة

 .افّشبفات حؽؿ يف ػؾواخت

 .قىمػًما:  ؾوؿق ، ٙمراه٦مًما:  ؾوؿق .ُمردود وهق ، اًمّتحريؿ:  ؾؾؼق

  .اًمنّمع ىمبؾ ومٞمام فالخليم٤م وهق

 :  أصقاء أربعة افّشبفات امءؾعفا بف ؾّس  ما وحاصؾ

  .شم٘مّدم يمام ٦مًمدٕا شمٕم٤مرض:  أحدها

  .مموٕا ُمـ ُمٜمتزقم٦م وهل،  امءٚمٕمًما فالاظمت:  ثاكقفا

 ٗمٕمؾًما ضم٤مٟمب٤م جيتذسمف ّٟمفٕ،  ٙمروهعما ُمسّٛمك هب٤م رادعما أنّ :  ثفافثا

  .واًمؽّمك

 غمقم حيٛمٚمف أن هذا ىم٤مئؾ يٛمٙمـ ٓو ، ب٤محعما هب٤م رادعما أنّ :  رابعفا

 ىمسؿ ُمـ يٙمقن ُم٤م غمقم محٚمف يٛمٙمـ ؾسم ، وضمف يمّؾ  ُمـ اًمّٓمروملم ُمتس٤موي

 راضمح ، ذاشمف سم٤مقمتب٤مر اًمّٓمروملم ُمتس٤موي يٙمقن نسم٠م ، مموٕا فالظم
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  .ظم٤مرج أُمر سم٤مقمتب٤مر اًمؽّمك أو ٗمٕمؾًما

:  ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  قمٜمف ( ) ٘مّب٤مرّي ًما ؿمٞمخف ُمٜم٤مىم٥م ذم ٜمػمعما اسمـ ؾوٟم٘م

 ممإ شمٓمّرق ٙمروهعما ُمـ اؾمتٙمثر ومٛمـ ، رامحلوا ٕمبدًما سملم ب٦مٌ ٘مَ قمَ  ٙمروهعما

 ممإ شمٓمّرق ُمٜمف اؾمتٙمثر ومٛمـ ، ٙمروهعما وسملم سمٞمٜمف ب٦مٌ ٘مَ قمَ  ب٤محعموا ، رامحلا

  .ٙمروهعما

ـٌ  ُمٜمزعٌ  وهق   .طمس

 يسؼ وملَ ،  إؾمٜم٤مده٤م ؿٌ ٚمسُمُ  رَ ذيمَ  ـمريٍؼ  ُمـ طمّب٤من اسمـ رواي٦م وي١مّيده

 ، لالحلا ُمـ ؾمؽمة رامحلا وسملم سمٞمٜمٙمؿ اضمٕمٚمقا : اًمّزي٤مدة ُمـ ومٞمٝم٤م،  ٗمٔمٝم٤مًم

 ممإ رشمععميم٤م يم٤من ومٞمف أرشمع وُمـ ، وديٜمف ٕمرضفًم اؾمتؼمأ ؽًمذ ؾومٕم ُمـ

 .ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ كٛمحلا ضمٜم٥م

 أو ُمٙمروه ممإ ٤مً ٘مٚمُمٓم ومٕمٚمف يئقل أن خيِمك طمٞم٨م لالحلا أنّ  ٕمٜمكعموا

 يمثرة ممإ حيقج وم٢مّٟمف ، اًمّٓمّٞمب٤مت ُمـ ُمثالً  يمث٤مرإليم٤م ، اضمتٜم٤مسمف يٜمبٖمل حمّرم

 وأىمّؾ  ، اًمٜمّٗمس سمٓمر ممإ يٗمض أو يستحّؼ  ٓ ُم٤م أظمذ ذم قىمععما يمتس٤مبٓا

 ُمِم٤مهد ٕم٤مدةًمسم٤م ُمٕمٚمقم وهذا ، ٕمبقدّي٦مًما ُمقاىمػ قمـ ؿمتٖم٤ملٓا ومٞمف ُم٤م

  .ٕمٞم٤منًمسم٤م

 أن يبٕمد ٓو ، ؾم٠مذيمره ُم٤م غمقم ّولٕا قضمفًما رضمح٤من زم ئمٝمر ذيًموا

 .اً ُمراد وضمفٕا ُمـ يمّؾ  يٙمقن

 متٞمٞمز ٞمفٚمقم خيٗمك ٓ ٗمٓمـًما ملِ ٕم٤مًموم٤م:  اًمٜم٤ّمس فالسم٤مظمت ؽًمذ ػٚموخيت

__________________ 
قر آؾمٙمٜمدراين ، اًم٘مدوة اًمزاهد أمحد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمّم .سم٤مًمٗمتح وشمِمديد اعمقطمدة (6)

َـّ  226شمقذم ؾمٜم٦م   .ٓسمـ طمجر(  6660/  0) شمبّمػم اعمٜمتبف  .، وىمد أؾم
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َّٓ  ؽًمذ فًم ي٘مع الوم ٙمؿحلا  يمام.  ٙمروهعما أو ب٤محعما ُمـ ؾمتٙمث٤مرٓا ذم إ

 فالاظمت سمحس٥م ذيمر ُم٤م َجٞمع ذم اًمِّمبٝم٦م فًم شم٘مع ودوٟمف ، ىمبؾ رشم٘مرّ 

  .طمقالٕا

 ارشمٙم٤مب غمقم ضمرأة ومٞمف شمّمػم ٙمروهعما ُمـ ستٙمثرعما أنّ  خيٗمك ٓو

 غمقم حّرمعما همػم ٜمٝمّل عما ارشمٙم٤مب اقمتٞم٤مده حيٛمٚمف أو ، ٦مٚمٛمجلا ذم ٜمٝمّل عما

 ، ومٞمف ِمبٝم٦مٍ ًم ؽًمذ يٙمقن أو .ضمٜمسف ُمـ يم٤من إذا حّرمعما ٜمٝمّل عما ارشمٙم٤مب

،  قرعًما ٟمقر ٗم٘مدانًم ٥مٚم٘مًما ؿٚمُمٔم يّمػم قمٜمف لُّن  ُم٤م شمٕم٤مـمك ُمـ أنّ  وهق

  .ومٞمف قىمقعًما خيؽم ملَ  قًمو رامحلا ذم ومٞم٘مع

 دي٨محلا هذا ذم اًمِّمٕمبّل  قمـ ومروة أيب رواي٦م اًمبخ٤مري ُمـ قمٜمد ووىمع

 اضمؽمأ وُمـ ، أشمرك فًم اؾمتب٤من ٤معمِ  يم٤من صمؿإلا ُمـ ٞمفٚمقم ؿمّبف ُم٤م شمرك ومٛمـ "

  ." اؾمتب٤من ُم٤م يقاىمع أن أوؿمؽ صمؿإلا ُمـ ومٞمف يِمّؽ  ُم٤م غمقم

  .ٞمفًمإ أذت يمام ّولٕا قضمفًما يرضّمح وهذا

 ٛمداينّ هلا ٤مرثحلا سمـ قمروة واؾمٛمف .يمؼمٕا هق ذيمقرعما ومروة وأسمق

 سمـ ؿٚمُمس واؾمٛمف . ٙمقذمّ ًما ٝمٜمّل جلا صٖمرٕا ومروة أسمق ؿهلو ، ٙمقذمّ ًما

 .ٟمبٞم٤مءٕا أطم٤مدي٨م ذم واطمدٍ  طمدي٨م ؾمقى بخ٤مرّي ًما ذم فًم ُم٤م،  ملٍ ؾم٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمٕمد جٛمؾعما سم٘م٤مء ضمقاز غمقم ٜمػمعما اسمـ سمف لاؾمتد : تـْبقفٌ 

َّٓ  ، ٟمٔمر ؽًمسمذ لٓؾمتدٓا وذم  سمٕمض طمّؼ  ذم جمٛمؾ أّٟمف سمف أراد إن إ

 واهلل .لىم٤م ُم٤م ومٞمحتٛمؾ ٘مٞم٤مسًما ُمٜمٙمري غمقم اًمّردّ  أراد أو ، سمٕمض دون

 .ؿٚمأقم

 ذم وىمع وُمـ "وًمٚمبخ٤مري  ( يرظك ظلراافـوؿع يف احلرام : )  ؿقفف
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 ضمقاب حمذوف بخ٤مرّي ًما ٟمسخ َجٞمع ذم هٙمذا،  " يرقمك يمراعٍ  اًمِّمبٝم٤مت

 .ذـمّٞم٦م " ُمـ " أقمرسم٧م إن اًمنّمط

 ؿمٞمخ - ٟمٕمٞمؿٍ  أيب قمـ اًمّدارُمّل  رواي٦م ذم حذوفعما صمب٧م وىمد

 ذم وىمع اًمِّمبٝم٤مت ذم وىمع وُمـ " لوم٘م٤مقمـ زيمرّي٤مء  - ومٞمف بخ٤مرّي ًما

 ." يرقمك يم٤مًمّراقمل ، رامحلا

 ومٞمف يٙمقن الوم ٦مًمُمقصق بخ٤مرّي ًما ؾمٞم٤مق ذم " ـُمَ  " إقمراب ويٛمٙمـ

 .يرقمك راعٍ  ُمثؾ اًمِّمبٝم٤مت ذم وىمع ذيًموا اًمّت٘مدير إذ ، طمذف

 ـمريؼ ُمـ وهمػمه ؿٚمُمس صحٞمح ذم حذوفعما ثبقتًم . ممأو ّولٕوا

 " يرقمك يمراعٍ  " وم٘مقًمف هذا غموقم ، بخ٤مريًما ُمٜمٝم٤م أظمرضمف تلًما زيمرّي٤م

،  ٖم٤مئ٥مًما غمقم ًمِّم٤مهدسم٤م ٚمّتٜمبٞمفًم اًمّتٛمثٞمؾ ؾمبٞمؾ غمقم وردت ُمست٠مٟمٗم٦م ٦مٚمَج

  .ٗمٕمقلعما اؾمؿ غمقم ّمدرعما ؼٚمأـم ، حٛمّل عما ٛمكحلوا

 يم٤مٟمقا ٕمربًما ُمٚمقك أنّ  وهل ، ٟمٙمت٦م ؽًمسمذ اًمّتٛمثٞمؾ اظمتّم٤مص وذم

 سمٖمػم ومٞمٝم٤م يرقمك ُمـ يتققّمدون خمتّّم٦م أُم٤ميمـ ُمقاؿمٞمٝمؿ راقملعم حيٛمقن

 .قمٜمدهؿ ُمِمٝمقر هق سمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؿهل ؾومٛمثّ  ، اًمِّمديدة ٕم٘مقسم٦مًمسم٤م إذّنؿ

 ٛمكحلا ؽًمذ قمـ يبٕمد ؽٚمعما رض٤مًم راىم٥معما ٕم٘مقسم٦مًما ُمـ ئػ٤مخلوم٤م

  .طمذره اؿمتدّ  قًمو فًم ؿٚمأؾم ومبٕمده ، ُمٜمف رء ذم ُمقاؿمٞمف شم٘مع أن ظمِمٞم٦م

 أن ي٠مُمـ الوم ، ضمقاٟمبف ُمـ ويرقمك ُمٜمف ي٘مرب راىم٥معما ٤مئػخلا وهمػم

 ومٞمف هق ذيًما ٙم٤منعما يٛمحؾ أو ، اظمتٞم٤مره سمٖمػم ومٞمف ومت٘مع ٗم٤مّذةًما شمٜمٗمرد

 ؾمبح٤مٟمف وم٤مهلل .ومٞمف ي٘مع أن ٟمٗمسف ؽٚميٛم الوم كٛمحلا ذم ّم٥مخلا وي٘مع

 .حم٤مرُمف ومح٤مه ، ٤مً طم٘مّ  ؽٚمعما هق مموشمٕم٤م
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 ذم ُمدرج وأّٟمف ، اًمِّمٕمبّل  ماليم ُمـ اًمّتٛمثٞمؾ أنّ  سمٕمْمٝمؿ اّدقمك : تـْبقفٌ 

 .اًمّداينّ  قمٛمرو أسمق ؽًمذ طمٙمك ، دي٨محلا

َّٓ  ٞمٚمفًمد غمقم أىمػ وملَ   ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلوا ٤مرودجلا اسمـ قمٜمد وىمع ُم٤م إ

 أدري ٓ:  دي٨محلا آظمر ذم قمقن اسمـ لىم٤م ، اًمِّمٕمبّل  قمـ قمقن اسمـ رواي٦م

  .اًمِّمٕمبّل  ىمقل ُمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ىمقل ُمـ ثؾعما

ـِ  دُ وشمرد  :  ٧مٚمىم  نّ ٕ 5 ٤مً ُمدرضم يمقٟمف زمٚميست ٓ رومٕمف ذم قمقن اسم

  .ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ؿمّؽ  ي٘مدح الوم ، ورومٕمف فًمسم٤مشّمّم٤م ضمزُمقا ىمد صمب٤متٕا

 قمـ ومروة يم٠ميب - اًمّرواة سمٕمض رواي٦م ُمـ ثؾعما ؾم٘مقط ؽًمويمذ

 ذم اًمّّسّ  هق هذا ؾٕمًمو . طمّٗم٤مظ ّّنؿٕ 5 أصمبتف ومٞمٛمـ ي٘مدح ٓ - اًمِّمٕمبّل 

 سمف ٤مً ُمرشمبٓم ثؾعما ىمبؾ ُم٤م ٞمّمػمًم " رامحلا ذم وىمع " ىمقًمف بخ٤مرّي ًما طمذف

  .دراجإلا دقمقى ُمـ ؿٚمومٞمس

 ثؾعما صمبقت ويمذا ، ٤مضٞم٦معما طمّب٤من اسمـ رواي٦م دراجإلا قمدم ي٘مّقي ومم٤ّم

 .٤مً أيْم ي٤مرس سمـ وقماّمر قمّب٤مس اسمـ ٦مرواي ذم ٤مً ُمرومققم

 (ك اهلل حمارمف مِح   وإنَ َٓ ك , أَ مؾٍؽ مِح  ؾأٓ وإن فؽ : ) ؿقفف

 ." أرضف ذم اهلل محك إنّ و أٓ "وًمٚمبخ٤مري 

 ذاهلو ، قاضم٥مًما ٠مُمقرعما شمرك أو حّرمعما ٜمٝمّل عما ومٕمؾ ح٤مرمعمسم٤م رادعموا

 سمدل ٕم٤ميصعمسم٤م اًمّتٕمبػمقمـ اًمِمٕمبل قمٜمد اًمبخ٤مري  ومروة أيب رواي٦م ذم وىمع

 . ح٤مرمعما

 وشمٙمريره٤م إقم٤مدهت٤م وذم ، سمٕمده٤م ُم٤م صّح٦م غمقم ٚمّتٜمبٞمفًم " ٓأ " وىمقًمف

 .ُمدًمقهل٤م ؿم٠من قمٔمؿ غمقم ٞمؾًمد
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 ُم٘مدار قمـ هٜم٤م هب٤م وقمؼّم  ، يٛمْمغ ُم٤م ىمدر:  أي ( مضغة) :  ؿقفف

 ّٟمفٕ أو ، ُمقرٕا ذم ت٘مّٚمبفًم ٤مً بٚمىم ٥مٚم٘مًما وؾمّٛمل ، اًمّرؤي٦م ذم ٥مٚم٘مًما

 سدجلا ذم وضع ّٟمفٕ أو ، بفٚمىم رء يمّؾ  صًموظم٤م ، بدنًما ذم ُم٤م صًمظم٤م

  .٤مً ُم٘مٚمقسم

 ذم وشمْمؿّ  قمٞمٜمٝمام سمٗمتح هق ( ؾسدت إذاو ..حتؾص إذا) :  وؿقفف

 إذا ٤مً ووم٤مىم يْمؿّ  وهق ، حٚمص ُم٤ميض ذم اًمّْمؿّ ،  ٗمّراءًما وطمٙمك . ْم٤مرععما

 تحّ٘مؼًم سم٢مذا واًمّتٕمبػم ، وٟمحقه نمٍف ًم زُم٦مٓ هٞمئ٦م حالاًمّّم  فًم ص٤مر

  .هٜم٤م يمام إن سمٛمٕمٜمك شم٠ميت وىمد ، ٤مً بًمهم٤م قىمقعًما

 شمّمٚمح ُمػمٕا حالوسمّم ، بدنًما أُمػم ّٟمفٕ ؽًمسمذ ٥مٚم٘مًما وظمّص 

 ٨ّم حلوا ، ٥مٚم٘مًما ىمدر شمٕمٔمٞمؿ غمقم شمٜمبٞمف وومٞمف .شمٗمسد وسمٗمس٤مده ، اًمّرقمّٞم٦م

 ؼٚمتٕمعما رادعموا .ومٞمف اً أصمر ٙمس٥مًما ٓمٞم٥مًم أنّ  ممإ ؿم٤مرةإلوا ، طمفالص غمقم

  .ومٞمف اهلل ريّمبف ذيًما ٗمٝمؿًما ُمـ سمف

 ؿهل ومتٙمقن } ممشمٕم٤م ىمقًمف وُمٜمف ، ٥مٚم٘مًما ذم ٕم٘مؾًما أنّ  غمقم سمف ويستدّل 

 فًم يم٤من ـعم ذيمرىًم ؽًمذ ذم إنّ  } ممشمٕم٤م وىمقًمف .{ هب٤م يٕم٘مٚمقن ىمٚمقب

  .{٥مٚمىم

 .اؾمت٘مراره حمّؾ  ّٟمفٕ ٥مٚم٘مًمسم٤م قمٜمف وقمؼّم  .ؾقم٘مْ :  أي:  ٗمّّسونعما لىم٤م

 " ُمْمٖم٦م سدجلا ذم وإنّ  ٓأ " أّوهل٤م تلًما اًمّزي٤مدة هذه شم٘مع ملَ  : دةـؾائ

 َّٓ  إّٟمام ، اًمِّمٕمبّل  قمـ اًمّرواي٤مت أيمثر ذم هل ٓو ، اًمِّمٕمبّل  رواي٦م ذم إ

 ، أمحد قمٜمد جم٤مهد وشم٤مسمٕمف ، قمٜمف ذيمقرعما زيمرّي٤م اًمّّمحٞمحلم ذم هب٤م شمٗمّرد

  .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وهمػمه وُمٖمػمة
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 ، واًمّس٘مؿ سم٤مًمّّمّح٦م ٗمس٤مدًموا حالاًمّّم  قمـ رواي٤مشمف سمٕمض ذم وقمؼّم 

 يم٤من ُم٤م هق قىمقعًموا شّم٘م٤مءٓا ذم صؾٕا أنّ  ممإ ٔمرسم٤مًمٜمّ  ىمبٚمٝم٤م ٤معمِ  وُمٜم٤مؾمبتٝم٤م

 .بدنًما قمامد ّٟمفٕ 5 ٥مٚم٘مًمسم٤م

 ٞمٝم٤مٚمقم شمدور أرسمٕم٦م راسمع ومٕمّدوه دي٨محلا هذا أُمر امءٚمٕمًما قمّٔمؿ وىمد

 :  ومه٤م ِمٝمقرانعما بٞمت٤منًما وومٞمف ، داود أسمك قمـ ؾٟم٘م يمام طمٙم٤ممٕا

 ؼمّيفًما ظمػم ىمقل ُمـ ؾمٜمداتـ     ُم امتٚميم قمٜمدٟم٤م اًمّديـ قمٛمدة

  ( ) سمٜمّٞمف ـٚمواقمٛم يٕمٜمٞمؽ ٞمسًم ُم٤م     ودع دـوازه ِمبٝم٤متعما كاشمر 

 ( )"دي٨محلا ..وم٤مضمتٜمبقه قمٜمف ّنٞمتٙمؿ ُم٤م " قمدّ  داود أيب قمـ ٕمروفعموا

 صم٦مالصم ٨َم ًمصم٤م ٝمؿسمٕمُْم  فٚموضمٕم ( ) " اًمٜم٤ّمس أيدي ذم ومٞمام ازهد " سمدل

 .اًمّث٤مين طمذف

 َجٞمع وطمده ُمٜمف يٜمتزع أن يٛمٙمـ أّٟمف ممإ:  ٕمريبّ ًما اسمـ وأؿم٤مر

 .ٙم٤ممطمٕا

 غموقم ، وهمػمه لالحلا سملم اًمّتٗمّمٞمؾ غمقم ؾاؿمتٛم ّٟمفٕ:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

__________________ 
م سمرىمؿ ( 6)   .( 6) طمدي٨م اًمٜمٞم٦م هق طمدي٨م قمٛمر اعمت٘مدر

٤م طمدي٨م  وأمحد (  0063)  "اعمقـم٠م"وم٠مظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم (  ودع ُم٤م ًمٞمس يٕمٜمٞمؽ )أُمَّ

 .وهمػمهؿ( 0422)واسمـ ُم٤مضم٦م (   6062) واًمؽمُمذي ( 0/664)

 "ُمرومققم٤ًم  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  6002) وُمسٚمؿ (  2636) أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

دقمقين ُم٤م شمريمتٙمؿ ، إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ سمس١ماهلؿ واظمتالومٝمؿ قمغم أٟمبٞم٤مئٝمؿ ، وم٢مذا 

 .ّنٞمتٙمؿ قمـ رء وم٤مضمتٜمبقه ، وإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ

 ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد (  033/  3) واحل٤ميمؿ (  3636) أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ( 0)

ٜمل قمغم قمٛمؾ إذا أٟم٤م قمٛمٚمتف أطمبٜمل اهلل : رضمٌؾ ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأشمك اًمٜمبلَّ : ىم٤مل  ي٤م رؾمقل اهلل ُدًمَّ

ازهد ذم اًمدٟمٞم٤م حُيّبؽ اهلل ، وازهد ومٞمام ذم أيدي :  ملسو هيلع هللا ىلصوأطمبٜمل اًمٜم٤مس ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .اًمٜم٤مس حُيّبؽ اًمٜم٤مس
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 طمٙم٤ممٕا َجٞمع شمردّ  أن يٛمٙمـ هٜم٤م ومٛمـ ، ٥مٚم٘مًمسم٤م قماملٕا َجٞمع شمٕمّٚمؼ

  .ٞمفًمإ

 " ذم بٖمقّي ًما فًمىم٤م .ؾواًمّتٕمدي رحجلا ضمقاز غمقم ٞمٌؾ ًمد احلدي٨م وذم

  " اًمّسٜم٦ّم ذح

 ومٞمف ٟمصَّ  ٓ ُم٤م غمقم رامحلوا لالحلا قالإـم ُمٜمع سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف واؾمتٜمبط

ـّ ًم . يستبـ ملَ  ُم٤م ٦مٚمَج ُمـ ّٟمفٕ،   ُمـ يمثػمٌ  ٛمٝم٤مٚميٕم ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ٙم

 .ٛمٝم٤مٚميٕم ُمـ ُمٜمٝمؿ سم٠منّ  يِمٕمر .اًمٜم٤ّمس
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 الحديث الثاني
ؿّر افّظفران , أكػجـا أركبًا بِ : ؿال ,   ظـ أكس بـ مافٍؽ  -387

, بقا , وأدرـتفا ؾلخذهتا , ؾلتقت هبا أبا ضؾحة غِ ؾَ ؾسعك افؼقم ؾ

 ( ). فؾا ؾؼبهيبقرـفا أو ؾخذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؾذبحفا , وبعث إػ رشق

 وأظققا تعبقا : فغبقا: صـِّػ ادُ ؿال 

 

  ( أكػجـا) :  ؿقفف
ٍ
 .أصمرٟم٤م:  أي .ؾم٤ميمٜم٦م وضمٞمؿ ُمٗمتقطم٦م سمٗم٤مء

 ٟمٗم٩م:  ي٘م٤مل ، ُمٜمف اؾمتٗمٕم٤مل وهق " اؾمتٜمٗمجٜم٤م " ؿٚمُمس رواي٦م وذم

 .ُمقضٕمف ُمـ أصّمرشمف ذاإ وأٟمٗمجتف ، ؽًميمذ واٟمتٗم٩م ، وقمدا صم٤مر إذا رٟم٥مٕا

 ٤مهل بٜم٤مٚمسمٓم ٜم٤مه٤مٚمضمٕم ٕمٜمكعما ومٙم٠منّ ،  ىمِمٕمرارٓا ٟمتٗم٤مجٓا إنّ :  وي٘م٤مل

  .واٟمتٗم٤مؿمف اًمِّمٕمر ارشمٗم٤مع ٤مً أيْم ٟمتٗم٤مجٓوا ، شمٜمتٗم٩م

 ، ُمٗمتقطم٦م وقملم سمٛمقطّمدةٍ  " سمٕمجٜم٤م " امزرّي ًمٚم ؿٚمُمس ذح ذم ووىمع

 .ؿمّ٘مف إذا سمٓمٜمف سمٕم٩م ُمـ سم٤مًمِّمّؼ  وومّّسه

 ؾمٞم٤مق ُمـ ُمٕمٜم٤مه يّمّح  ٓ وسم٠مّٟمف ، شمّمحٞمػ سم٠مّٟمف:  قمٞم٤مض وشمٕمّ٘مبف

 ؿمّ٘مقا يم٤من قٚموم ، ؽًمذ سمٕمد بٝم٤مٚمـم ذم ؾمٕمقا أّّنؿ ومٞمف نّ ٕ،  ؼمخلا

 .؟ ٗمٝم٤مٚمظم اًمّسٕمل ممإ حيت٤مضمقن يم٤مٟمقا يمٞمػ.سمٓمٜمٝم٤م

 ـمقل ٞمٝم٤مٚمرضم ذم ٙمـًم،  ٕمٜم٤مقًما شمِمبف ُمٕمرووم٦م دويّب٦م ( أركباً  ): ؿقفف 

 .ٟمثكٕوا ٚمّذيمرًم ضمٜمس اؾمؿ رٟم٥مٕوا ، يدهي٤م فالسمخ

__________________ 
ُمـ ـمريؼ ؿمٕمب٦م قمـ ( 6460)ٚمؿ وُمس( 6666،  6626،  6300)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .هِم٤مم سمـ زيد قمـ أٟمس 
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 .سمٛمٕمجامٍت  قمٛمر وزن ززَ خْلُ ا:  ٤مً أيْم يمرٚمذّ ًم وي٘م٤مل

 اًمّراء وؾمٙمقن ٕمجٛم٦معما سمٙمّس - رٟمؼظِم  ٚمّّمٖمػمًمو ، قمٙمرؿم٦م ٟمثكًمألو

  .ِمٝمقرعما هق هذا - ىم٤مف سمٕمده٤م اًمٜمّقن وومتح

َّٓ  أرٟم٥م ي٘م٤مل ٓ:  ٤مطمظجلا لوىم٤م  رٟم٥مٕا إنّ :  وي٘م٤مل ، ٟمثكًمأل إ

 وأّّن٤م ثكأٟم وؾمٜم٦م اً ذيمر ؾمٜم٦م شمٙمقن وأّّن٤م،  اًمِّمبؼ يمثػمة بـجلا ؿمديدة

 .ٕملمًما ُمٗمتقطم٦م شمٜم٤مم إّّن٤م:  وي٘م٤مل ، ظمّرضمف ُمـ وؾم٠مذيمر ، حتٞمض

 واًمّٔمٝمران ، اًمّراء وشمِمديد ٞمؿعما سمٗمتح ُمرّ  ( افّظفران بؿرّ ) :  ؿقفف

 .ُمّٙم٦م ُمـ ٦مٚمُمرطم غمقم ُمقضع اؾمؿ ، اًمّٔمٝمر شمثٜمٞم٦م ٗمظٚمسم ٕمجٛم٦معما سمٗمتح

 مّ قمقا شمسّٛمٞمف ذيًما ٙم٤منعما وهق ، ٤مً ختٗمٞمٗم ٛمتلمٚمٙمًما سم٢مطمدى يسّٛمك وىمد

  .ُمرو سمٓمـ ٍمّيلمعما

 ُمـ أُمٞم٤مل مخس٦م غمقم ُمٕمروف وادٍ وهق  . اًمّراء سمتِمديد ُمرّ  واًمّّمقاب

 .ديٜم٦معما ضمٝم٦م ممإ ُمّٙم٦م

 .أُمٞم٤مل مخس٦م غمقم ُمّٙم٦م ُمـ أّٟمف .قاىمدّي ًما ذيمر وىمد

 . ُمٞمالً  وقمنميـ اً أطمد سمٞمٜمٝمام أنّ ،  وّض٤مح اسمـ وزقمؿ

 .بٙمرّي ًما ضمزم وسمف،  قمنم ؾمّت٦م:  ؾوؿق

 ذات ىمري٦م وُمرّ  .ٛمحسقسًمٚم وإٟمٙم٤مر طٚمهم ّولٕوا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

  .وُمٞم٤مه وزرع ٟمخؾ

  .ؿٚمأقم واهلل .ٕمتٛمدعما هق بٙمرّي ًما وىمقل:  ٧مٚمىم

 وزٟمف شمٕمبقا:  أي . وُمقطّمدة سمٛمٕمجٛم٦مٍ  ( غبقاؾؾ ؼقمفا ؾسعك) :  ؿقفف

 .ٙمِمٛمٞمٝمٜمّل ًما رواي٦م ذم " شمٕمبقا " ٗمظٚمسم ووىمع ، وُمٕمٜم٤مه
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 .قمٓمِمقا ُمٕمٜم٤مه:  لوم٘م٤م ، اًمّداودّي  وأهمرب

 ٗمتحًموا ، ٖملمًما سمٙمّس ٖمبقاًم ضبٓمقا:  لوىم٤م . اًمّتلم اسمـ بفوشمٕم٘مّ 

 .أقمرف

 ؿٍ ٚمسعمو،  " وم٠مظمذهت٤م وم٠مدريمتٝم٤م " اًمبخ٤مري زاد ( ؾلخذهتا) :  ؿقفف

 ." أدريمتٝم٤م طمّتك ومسٕمٞم٧م"

قمـ أٟمس  زيد سمـ هِم٤مم قمـ ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ داود يبٕو

 ِمّددةعما قاوًموا واًمّزاي ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح وهق " اً طمزّور ٤مً ُمالهم ويمٜم٧م"

 .راهؼعما وهق،  قاوًما وختٗمٞمػ اًمّزاي ؾمٙمقن وجيقز،  راء سمٕمده٤م

 - طمرام سمـ إؾمقد سمـ ؾمٝمؾ سمـ زيد هق ( حةؾض أيب ػإ) :  ؿقفف

 واًمدة ؾمٚمٞمؿ أم زوج ، اًمٜمج٤مري اخلزرضمل إٟمّم٤مري -وهق سمٛمٝمٛمٚمتلم 

  .سأٟم

 صم٤مسم٧م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤م واحل٤ميمؿ ؾمٕمد اسمـ روى

 اؾمتٜمٗمرٟم٤م:  وم٘م٤مل { وصم٘م٤مًٓ  ظمٗم٤موم٤مً  اٟمٗمروا } ىمرأ ـمٚمح٦م أسم٤م أنَّ  " أٟمس قمـ

 وم٠مسمك ، قمٜمؽ ٟمٖمزو ٟمحـ:  سمٜمقه ًمف وم٘م٤مل ، زوينضمٝمّ  وؿمب٤مٟم٤مً  ؿمٞمقظم٤مً  اهلل

 .يتٖمػم ومل . أي٤مم ؾمبٕم٦م سمٕمد ومدومٜمقه ، ومامت اًمبحر ذم ومٖمزا ، ومجٝمزوه

  .ؾمٜم٦م وقمنميـ ٤مً أرسمٕم أو ٤مً صمالصم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  سمٕمدوأىم٤مم 

 ذم وزاد،  " سمٛمروة " ّز ًماًمّٓمٞم٤م رواي٦م ذم زاد ( ؾذبحفا) :  ؿقفف

 ." ومِمقيتٝم٤م " ذيمقرةعما مّح٤مد رواي٦م

سمقريمٞمٝم٤م أو  "وًمٚمبخ٤مري  ( ؾخذهيا أو بقرـفا ؾبعث) :  وففق

 ٓ ومخذهي٤م:  لىم٤م "وًمف ُمـ ـمريؼ ؿمٕمب٦م قمـ هِم٤مم سمـ زيد  " ومخذهي٤م
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 لىم٤م صمؿّ  ، ُمٜمف ؾوأيم:  لىم٤م ؟ ُمٜمف ؾوأيم:  ٧مٚمىم ، فٚمبَ وم٘مِ :  لىم٤م ، ومٞمف ؿمّؽ 

  ."فٚمَ بِ ىمَ :  سمٕمد
:  ىمقًمف ذم اًمِّمّؽ  وأنّ  ، ظم٤مّص٦م قريملمًما ذم يِمّؽ  أّٟمف ممإ يِمػم

 صمؿّ  ٗمخذيـًما ذم يِمّؽ  يم٤من أو ، اًمّسقاء غمقم ٞمسًم " وريمٞمٝم٤م أو ومخذهي٤م"

  .اً آظمر سمف ومجزم،  ٘مبقلًما اؾمتٞم٘مـ صمؿّ  يمؾٕا ذم ؿمّؽ  ؽًمويمذ ، اؾمتٞم٘مـ
 ." سمٕمجزه٤م " مّح٤مد رواي٦م ذم ووىمع
 ؾوأيم:  ٧مٚمىم " رواي٦م ؿمٕمب٦م ذم وشم٘مّدم ، دّي٦مهلا:  أي ( فاؾَ بِ ؼَ ؾَ ) :  ؿقفف

 أيب ـمريؼ ُمـ ٚمؽّمُمذّي ًمو ، " فٚموم٘مب:  لىم٤م صمؿّ  . ُمٜمف ؾوأيم:  لىم٤م ؟ ُمٜمف

 ." ىمبٚمف:  لىم٤م ؟ فٚمأيم:  ٧مٚمىم ، فٚموم٠ميم " ومٞمف ّز ًماًمّٓمٞم٤م داود

،  " فٚمأيم " ىمقًمف غمقم ٤مً أٟمس ضمّده وىّمػ زيد سمـ ِم٤ممهل اًمؽّمديد وهذا

 .ل٘مبقًمسم٤م وضمزم،  سمف زمجلا ذم شمقىّمػ ومٙم٠مّٟمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ممإ هديأُ  : قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرج وىمد

 .أـمٕمٛمٜمل ىمٛم٧م اّم ٚموم ، ٕمجزًما ُمٜمٝم٤م زم ومخّب٠م ٟم٤مئٛم٦م وأٟم٤م أرٟم٥م

  .ضٕمٞمػ ؾمٜمده ٙمـًم ، ُمٜمٝم٤م ؾأيم سم٠مّٟمف ؿمٕمرٕ صّح  قًم وهذا

 طملم رٟم٥مٕا ُمـ ؾأيم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ ،  حٜمٗمّٞم٦مًمٚم " داي٦مهلا " ذم ووىمع

  .ُمٜمف ؾيمٕسم٤م أصح٤مسمف وأُمر ٤مً ُمِمقيّ  ٞمفًمإ أهدي

 .ومٞمف ُم٤م فمٝمر وىمد ب٤مبًما طمدي٨م ُمـ وم٠مّوًمف:  طمديثلم ُمـ ّ٘م٤مهٚمشم ويم٠مّٟمف

 ح٦مٚمـم سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف طمدي٨م ُمـ ظمرٔوا

 ومقضٕمٝم٤م ؿمقاه٤م ىمد سم٠مرٟم٥ٍم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ أقمرايبّ  ضم٤مء : هريرة أيب قمـ

  .ي٠ميمٚمقا أن أصح٤مسمف وأُمر .وم٠مُمسؽ ، يديف سملم
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َّٓ  ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف  ٤مً ومالاظمت ح٦مٚمـم سمـ ُمقؾمك غمقم ومٞمف ػٚماظمتُ  أّٟمف إ

  .اً يمثػم

َٓ  . ـاّؾة امءؾعفا ؿقل وهق،  رٟم٥مٕا أيمؾ ضمقاز دي٨محلا وذم  ما إ

 مـ ظؽرمة وظـ,  افّصحابة مـ ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ ـراهتفا يف جاء

 .ػؼفاءفا مـ ذقف أيب بـ حمّؿد وظـ,  افّتابعغ

 شم٘مقل ُم٤م ، اهلل ي٤م رؾمقَل :  ٧مٚمىم،  ضمزء سمـ ظمزيٛم٦م سمحدي٨م:  واطمت٩ّم 

 .حتّرُمف ٓ ُم٤م آيمؾ وم٢ميّن :  ٧مًمىم٤م ، أطمّرُمف ٓو آيمٚمف ٓ:  لىم٤م ؟ رٟم٥مٕا ذم

 َ  .ضٕمٞمػ وؾمٜمده .شمدُمك أّّن٤م ٟمّبئ٧م:  لىم٤م ؟ اهلل ي٤م رؾمقَل  ومِل

  .( ) سمٕمد شم٘مريره ؾمٞم٠ميت يمام.  ٙمراه٦مًما غمقم ٦مًمٓد ومٞمف يٙمـ ملَ  . صّح  قًمو

 ؿٚموم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ هب٤م ضملء : ٗمظٚمسم قمٛمرو سمـ اهلل قمبد قمـ هدؿم٤م فًمو

 .داود أسمق أظمرضمف .حتٞمض أّّن٤م زقمؿ ، قمٜمٝم٤م يٜمف وملَ ،  ي٠ميمٚمٝم٤م

 ."ُمسٜمده" ذم راهقيف سمـ إؾمح٤مق قمٜمد قمٛمر قمـ ؿم٤مهد فًمو

 اًمٜمّ٘مؾ ذم اًمٜمّقوّي  ٓمفٚمَّ وهم ، طمّرُمٝم٤م أّٟمف حـقػة أيب ظـ اًمّراومٕمّل  وطمٙمك

  .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ

 .بفٚمـم ذم ٖمدوّ ًموا اًمّّمٞمد اؾمتث٤مرة ضمقاز ٤مً أيْم دي٨محلا وذم

 ُمـ : رومٕمف قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 يِمٖمٚمف طمّتك ؽًمذ غمقم وافم٥م ُمـ غمقم حمٛمقل ومٝمق .ؾهمٗم اًمّّمٞمد اشّمبع

  .وهمػمه٤م اًمّديٜمّٞم٦م حًمّم٤معما ُمـ همػمه قمـ

  .ٕمفُم أصم٤مره ُمـ يِم٤مريمف ٓو سم٠مظمذه ٙمفٚميٛم اًمّّمٞمد ظمذآ أنّ  وومٞمف

__________________ 
 ( 033) ذم اًمْم٥م سمرىمؿ  ذم ذح طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  (6)
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 ٙمبػمًما ٞمسػمًما اًمٌّمء وإهداء،  اًمّّم٤مئد ُمـ وىمبقهل٤م اًمّّمٞمد هدّي٦م وومٞمف

 .ؽًمسمذ اًمّرض٤م طم٤مًمف ُمـ ؿٚمقم إذا ٘مدرًما

  .ح٦مٚمّمعمسم٤م اًمّّمبّل  ٙمفٚميٛم ومٞمام يتٍّمف اًمّّمبّل  زمّ و أنّ  وومٞمف

 يْمبٓمف أّٟمف حيتٛمؾ مم٤ّم طمديثف ذم ي٘مع قماّم  ؿمٞمخف ٥مًماًمّٓم٤م اؾمتثب٤مت وومٞمف

 . أٟمس ُمع زيد سمـ ِم٤ممهل وىمع يمام
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 الحديث الثالث
كا ظذ حرْ كَ : ريض اهلل ظـفام , ؿافت  ظـ أشامء بـت أيب بؽرٍ  -386

 ( ).وكحـ يف ادديـة: ويف رواية  ( ) .ـاهؾؾرشًا , ؾلـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لظفد رشق

 

 ( ).اًمّمّديؼ(  ظـ أشامء بـت أيب بؽرٍ : ) ؿقفف 

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم ( 6436)وُمسٚمؿ ( 6633،  6640،  6646)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .سمـ قمروة قمـ زوضمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اعمٜمذر قمـ أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 .بدة قمـ هِم٤مم سمـ قمروة سمفُمـ رواي٦م قم( 6646)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

وأُمٝم٤م ىمتٚم٦م أو  .وهل سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، واًمدة قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام اًمتٞمٛمٞم٦م ( 0)

ىم٤مل اسمـ  .ىمتٞمٚم٦م سمٜم٧م قمبد اًمٕمزي ىمرؿمٞم٦م ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي أؾمٚمٛم٧م ىمدياًم سمٛمٙم٦م

وه٤مضمرْت وهل طم٤مُمؾ ، وشمزوضمٝم٤م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ، سمٕمد ؾمبٕم٦م قمنم ٟمٗمس٤ًم : إؾمح٤مق 

، صمؿ امم أْن ىُمتؾ ، وقم٤مؿم٧م امم أن وزِم اسمٜمُٝم٤م اخلالوم٦م ، ُمٜمف سمقًمده قمبد اهلل ومقضٕمتف سم٘مب٤مء 

 .ويم٤مٟم٧م شمٚم٘م٥م ذات اًمٜمٓم٤مىملم، وُم٤مشم٧م سمٕمده سم٘مٚمٞمؾ 

ه٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل أسمق قمٛمر  ّٕن٤م هٞم٠مت ًمف عَم٤َّم أراد اهلجرة ؾمٗمرًة وم٤مطمت٤مضم٧م إمم ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمامَّ

٧م مخ٤مره٤م ٟمّمٗملم ومِمدَّ  ت سمٜمّمٗمف اًمسٗمرة واختذت اًمٜمّمػ أظمر ُم٤م شمِمّده٤م سمف ومِم٘مَّ

 يمذا ذيمر اسمـ إؾمح٤مق وهمػمه: ىم٤مل  .ُمٜمٓم٘م٤مً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصدون اًمتٍميح سمرومع ذًمؽ امم اًمٜمبل  .وأصؾ اًم٘مّم٦م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ: ىمٚم٧م 

دظمٚم٧ُم : ىم٤مل  .وأظمرج اسمـ اًمسٙمـ ُمـ ـمريؼ أيب اعمحٞم٤مة حيٞمك سمـ يٕمغم اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف

ـُ اًمزسمػم ومرأيتف ُمّمٚمقسم ف أؾمامء قمجقزًا ـمقاًم٦م ُمٙمٗمقوم٦م ، ٤ًم ُمٙم٦م سمٕمد أْن ىُمتؾ اسم ورأي٧م أُمَّ

: ىم٤مل ، أُم٤م آن هلذا اًمرايم٥م أْن يٜمزل : وم٘م٤مًم٧م ، ومدظمٚم٧ْم طمتك وىمٗم٧ْم قمغم احلج٤مج 

اذهبل وم٢مٟمِؽ : ىم٤مل  .وىمد يم٤من صقاُم٤ًم ىمقاُم٤مً ، ٓ واهلل ُم٤م يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم : ىم٤مًم٧م  .اعمٜم٤مومؼ

خيرج ذم : ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصٓ واهلل ُم٤م ظمروم٧م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : وم٘م٤مًم٧م  .قمجقز ىمد ظمروم٧م

اب وم٘مد رأيٜم٤مه  .صم٘مٞمػ يمذاب وُُمبػم ُمٜمف : وم٘م٤مل احلج٤مج  .بػم وم٠مٟم٧م هقاعمُ وأُم٤م ، وم٠مُم٤م اًمٙمذَّ

 .اعمٜم٤موم٘مقن

يم٤مٟم٧م شمّمدع ومتْمع يده٤م قمغم رأؾمٝم٤م : وأظمرج اسمـ ؾمٕمد سمسٜمد طمسـ قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م 

ء ُم٤مئ٦م سمٚمٖم٧ْم أؾمام: وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف  .وُم٤م يٖمٗمر اهلل أيمثر .سمذٟمبل: وشم٘مقل 

ـ   وًمدت ىمبؾ اهلجرة : وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين  .ومل ُيٜمٙمر هل٤م قم٘مؾ، ؾمٜم٦م مل يس٘مط هل٤م ؾم
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 وُمـ،  ّي اًمّثقر ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ أورده اًمبخ٤مري (كا حرْ كَ ) : ؿقفف 

،  " ٟمحرٟم٤م " ٗمظٚمسم ُمقصقًٓ  قمروة سمـ هِم٤مم قمـ مه٤ماليم ضمرير رواي٦م

 .اًمٜمّحر ذم هِم٤مم قمـ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ ويمٞمع شم٤مسمٕمف:  آظمره ذم لوىم٤م

 ٗمظٚمسم هِم٤مم قمـ - ٞمامنٚمؾم اسمـ وهق - قمبدة رواي٦م ُمـ ٤مً أيْم وأورده

  " ذسمحٜم٤م "

 رواي٦م ُمـ ٝم٤م اًمبخ٤مريٚموص . ٞمٝم٤مًمإ أؿم٤مر تلًما قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ورواي٦م

  ." ٟمحرٟم٤م " لوىم٤م،  سمف - قمٞمٞمٜم٦م اسمـ وهق - ؾمٗمٞم٤من قمـ ٞمدّي ٛمحلا

 وأظمرضمٝم٤م ، " ٟمحرٟم٤م " ٗمظٚمسم قمٜمف أمحد أظمرضمٝم٤م . ويمٞمع ورواي٦م

 همٞم٤مث سمـ وطمٗمص أيب طمّدصمٜم٤م ٟمٛمػم سمـ اهلل قمبد سمـ حمّٛمد قمـ ؿٚمُمس

 ." ٟمحرٟم٤م " ٗمظٚمسم " هِم٤مم قمـ صمتٝمؿالصم وويمٞمع

 ٗمظٚمسم ِم٤ممه قمـ ٤مً َجٞمٕم واًمّثقرّي  ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمبد وأظمرضمف

 ." ٟمحرٟم٤م"

 قمـ ُمسٝمر سمـ كمّ وقم يقٟمس سمـ وقمٞمسك مّه٤مم لىم٤م:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لوىم٤م

 لوم٘م٤م،  قمٞمٞمٜم٦م واسمـ زيد سمـ مّح٤مد غمقم ػٚمواظمت،  " ٟمحرٟم٤م " ٗمظٚمسم هِم٤مم

 ." ذسمحٜم٤م " سمٕمْمٝمؿ لوىم٤م " ٟمحرٟم٤م " أصح٤مهبام أيمثر

 اًمّثقرّي  قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُم١مُّمؾ رواي٦م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف

 صم٤مسم٧م سمـ اًمّرمحـ قمبد وهق - صمقسم٤من اسمـ رواي٦م وُمـ،  دًم٤مظم سمـ ووهٞم٥م

 " ذسمحٜم٤م " ٗمظٚمسم هِم٤مم قمـ يمّٚمٝمؿ ٘مّٓم٤منًما حيٞمك رواي٦م وُمـ،  - صمقسم٤من سمـ

__________________ 
وىمٞمؾ همػم ، يقُم٤ًم  63قم٤مؿم٧م سمٕمد اسمٜمٝم٤م : ىمٞمؾ ،  63وقم٤مؿم٧م امم أوائؾ ؾمٜم٦م ، ؾمٜم٦م  62سمـ 

  ( 332/  2) .ُمـ اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ذًمؽ
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 ؿٚمُمس أظمرضمف ويمذا،  " اٟمتحرٟم٤م " هِم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م وُمـ ،

 قمقاٟم٦م أسمق وؾم٤مىمف ، ٗمٔمفًم يسؼ وملَ ،  أؾم٤مُم٦م وأيب ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ُمـ

 ." ٟمحرٟم٤م " ٗمظٚمسم قمٜمٝمام

 .هِم٤مم قمـ يمّٚمف فالظمتٓا وهذا

 ٗمظٚمسم وشم٤مرة " ذسمحٜم٤م " ٗمظٚمسم يرويف شم٤مرة يم٤من سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مر وومٞمف

 اًمٜمّحر وأنّ  ، ٕمٜمكعما ذم ٗمٔملمٚماًم اؾمتقاء ممإ ُمٜمف ُمّمػم وهق،  "ٟمحرٟم٤م"

 .ٟمحر ٞمفٚمقم ؼٚميٓم واًمّذسمح ذسمح ٞمفٚمقم ؼٚميٓم

َّٓ ،  ج٤مزعما ُمـ ؽًمذ ذم ٘مٞم٘م٦محلا هق ُم٤م فالظمتٓا هذا ُمع يتٕملّم  ٓو  إ

 .اًمّٓمري٘ملم أطمد حرضم إن

 وذسمح ذسمقحعما ٟمحر ضمقاز فالظمتٓا هذا ُمـ ستٗم٤مديُ  أّٟمف وأُّم٤م

اح سمٕمض فًمىم٤م يمام ٜمحقرعما  ذم ُمرٕا يٙمقن أن زمٚميست ّٟمفٕ ، ومبٕمٞمدٌ  .اًمنّمّ

 .خرجعما احّت٤مد ُمع اًمّتٕمّدد قمدم صؾٕوا ، ُمّرشملم وىمع ؽًمذ

 أن سمٕمد لوم٘م٤م،  ٕمّدداًمتّ  غمقم ٛمؾحلا ذم قم٤مدشمف غمقم اًمٜمّقوّي  ضمرى وىمد

 سم٠مّّنام افّروايتغ بغ ؿعُي :  وذسمحٜم٤م ٟمحرٟم٤م ىمقهل٤م ذم اًمّرواة فالاظمت ذيمر

 .ذسمحقه٤م وُمّرة ٟمحروه٤م ومٛمّرة ، ىمْمّٞمت٤من

 ّولٕوا جم٤مز ٗمٔملمٚماًم وأطمد.  واطمدة ىمّّم٦م شمٙمقن أن وجيقز:  لىم٤م صمؿّ 

 ؿٚمأقم واهلل .لىم٤م يمذا  . أصّح 

 وىمد ، ومٞمذسمح سمؾإلا همػم وأُّم٤م ، ظم٤مّص٦م سمؾإلا ذم اًمٜمّحر :تؽؿقؾ 

  .همػمه٤م ٟمحر وذم سمؾإلا ذسمح ذم أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 اًمّذسمح وٟمحقه٤م اًمِّم٤مة وذم ، اًمٜمّحر سمؾإلا ذم صؾٕا:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م
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 .ٟمحره٤م ذيمر اًمّسٜم٦ّم وذم ذسمحٝم٤م ذيمر ٘مرآنًما ذم ومج٤مء ب٘مرًما وأُّم٤م ،

 ابـ وُمٜمع .ؿفقرجلا وم٠مضم٤مزه .يذسمح ُم٤م وٟمحر يٜمحر ُم٤م ذسمح ذم ػؾواخت

 .ؼاشؿفا

 ُم٤م ومبئس اًمب٘مر ٟمحر ُمـ:  مافؽ ظـ أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ روىو

.  سم٘مرة شمذسمحقا أن ي٠مُمريمؿ اهلل إن ًم٘مقُمف ُمقؾمك ىم٤مل وإذ } شمال صمؿ،  صٜمع

 ُمـ سمٕمػماً  ذسمَح  إنْ :  أصفب وظـ { يٗمٕمٚمقن يم٤مدوا وُم٤م ومذسمحقه٤م..  إمم

 .ي١ميمؾ مل رضورة همػم

 رواي٦م وذم (ـاه ؾؾرشًا ؾلـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لظذ ظفد رشق) : ؿقفف 

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م وأهؾ ٟمحـ ٜم٤مهٚموم٠ميم " ٚمّدارىمٓمٜمّل ًم

 سمٕمد ؽًمذ أنّ ف ُمٜم يستٗم٤مد ( وكحـ يف ادديـة: ويف رواية  ): ؿقفف 

 تٓآ ُمـ أّّن٤م ٦مٚمسمٕم أيمٚمٝم٤م ُمٜمع ممإ اؾمتٜمد ُمـ غمقم ومػمدّ  ، ٝم٤مدجلا ومرض

 .ٝم٤مدجلا

 أّٟمف زقمؿ ُمـ غمقم اًمّردّ  " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمٞم٧م وأهؾ ٟمحـ " ىمقهل٤م وُمـ

ـّ  ملَ  يرد ملَ  قًم ؽًمذ أنّ  ُمع ، ؽًمذ غمقم عٚماـمّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ومٞمف ٞمسًم  ئم

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  زُمـ ذم رء ومٕمؾ غمقم ي٘مدُمقن أّّنؿ سمٙمر أيب لسمآ  وقمٜمدهؿ إ

 هذا ، فًم ُمٗم٤مرىمتٝمؿ وقمدم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمّبّل  ـمٝمؿالاظمت ِمّدةًم ، سمجقازه ؿٚمٕمًما

 .طمٙم٤ممٕا قمـ ؾم١ماًمف ممإ اًمّّمح٤مسم٦م داقمٞم٦م شمقوّمر ُمع

 غمقم يمذا ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤ّم " لىم٤م إذا اًمّّمح٤ميبّ  أنّ ،  اًمّراضمح نيم٤م ؿّ صمَ  وُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  عالاـمّ  اًمّٔم٤مهر نّ ٕ ، اًمّرومع طمٙمؿ فًم يم٤من " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمٝمد

 أيب لسمآ ومٙمٞمػ . اًمّّمح٤ميبّ  ؼٚمُمٓم ذم ؽًمذ يم٤من وإذا ، وشم٘مريره ؽًمذ غمقم
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 .؟ اًمّّمّديؼ سمٙمر

 : مسائؾ 

:  ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م، اسمـ قمـروى قمبد اًمرزاق : ادسلفة إوػ 

: ىم٤مل؟  أوداضمٝم٤م ي٘مٓمع ومٚمؿ ، ذاسمٌح  ومذسمح:  ىمٚم٧م ، إوداج ىمٓمع اًمذسمح

َّٓ  أراه ُم٤م  .ومٚمٞم٠ميمٚمٝم٤م ، ذيم٤مه٤م ىمد إ

 واجلٞمؿ اعمٝمٛمٚم٦م اًمدال سمٗمتح َج ودَ  َجع . إوداج ىمٓمع واًمذسمح:  ىمقًمف

 .ُمت٘م٤مسمالن قمرىم٤من ومه٤م ، إظمدع ذم اًمذي اًمٕمرق وهق. 

 ، سم٤محلٚم٘مقم حمٞمٓم٤من ومه٤م،  طوم٘م ودضملم همػم هبٞمٛم٦م ًمٙمؾ ًمٞمس:  ؿقؾ

 ودضملم يمؾ أض٤مف يٙمقن أن ويٛمٙمـ ، ٟمٔمر اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اإلشمٞم٤من ومٗمل

 .اًمنماح سمٕمض قمٚمٞمف اىمتٍم هٙمذا ، يمٚمٝم٤م إٟمقاع إمم

 ودضم٤مً  اًمٕم٤مدة ذم ي٘مٓمع ُم٤م قمغم أـمٚمؼ أٟمف وهق . آظمر وضمف وسم٘مل

 .شمٖمٚمٞمب٤مً 

 صمالصم٦م إرسمٕم٦م إوداج ُمـ ىمٓمع إذا:  يمتبٝمؿ ذم احلـػقة أـثر ؿال ؾؼد

 .ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ وقمرىم٤من واعمريء احلٚم٘مقم ومه٤م ، اًمتذيمٞم٦م طمّمٚم٧م

 واعمريء احلٚم٘مقم ىمٓمع إذا:  احلسـ بـ حمؿد ظـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك

  .ومٞمٝم٤م ظمػم ومال أىمؾَّ  ىمٓمع وم٢من ، أضمزأ إوداج ٟمّمػ ُمـ وأيمثر

 ىمد ّٕنام ، ؿمٞمئ٤مً  اًمقدضملم ُمـ ي٘مٓمع مل وًمق يٙمٗمل:  افشاؾعل وؿال

  .ومٞمٕمٞمش همػمهو اإلٟمس٤من ُمـ يسالن

 احلٚم٘مقم ي٘مٓمع مل وًمق،  أضمزأ اًمقدضملم ىمٓمع إن:  افثقري وظـ

 .واعمريء
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 .وم٘مط واحلٚم٘مقم اًمقدضملم ىمٓمع يِمؽمط:  وافؾقث مافؽ وظـ

 ، إضمراؤه وإّن٤مره ( ) " اًمدم أّنر ُم٤م " راومع طمدي٨م ذم سمام ًمف واطمت٩م

 .اًمدم جمرى ّٕن٤م إوداج سم٘مٓمع يٙمقن وذًمؽ

 سمف حيّمؾ ُم٤م اًمدم ُمـ سمف وًمٞمس،  ٓمٕم٤مماًم جمرى ومٝمق:  اعمريء وأُم٤م

 .ىم٤مل يمذا ، إّن٤مر

اسمـ قمٛمر ّنك قمـ  أنَّ ، روى قمبد اًمرزاق قمـ ٟم٤مومع : ادسلفة افثاكقة 

 .صمؿ يدع طمتك يٛمقت، ي٘مٓمع ُم٤م دون اًمٕمٔمؿ : ي٘مقل ، اًمٜمخع 

 اخلؼم ذم ومّسه . اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء وؾمٙمقن اًمٜمقن سمٗمتح " اًمٜمخع " ىمقًمف

 .اًمٕمٔمؿ دون ُم٤م ىمٓمع سم٠مٟمف

 ظمٞمط ًمف ي٘م٤مل ، اًم٘مٚم٥م إمم اًمٔمٝمر وم٘م٤مر ذم أسمٞمض قمرق:  ٤معواًمٜمخ

 ُمـ ىمٗم٤مه٤م يٙمّس صمؿ اًمِم٤مة شمذسمح أن اًمٜمخع:  افشاؾعل وؿال .اًمرىمب٦م

  .طمريمتٝم٤م ىمٓمع ًمٞمٕمجؾ شمرضب أو ، اعمذسمح ُمقضع

 ذم اًمٗمرس قمـ ّنك أٟمف ، قمٛمر قمـ " اًمٖمري٥م " ذم قمبٞمد أسمق وأظمرج

 .اًمذسمٞمح٦م

 ومرؾم٧م:  ي٘م٤مل ، اًمٜمخع هق اًمٗمرس أنَّ ،  قمبٞمدة أيب قمـ طمٙمك صمؿ

 ذم قمٔمؿ وهق.  اًمٜمخ٤مع إمم سم٤مًمذسمح يٜمتٝمل أن وذًمؽ ، وٟمخٕمتٝم٤م اًمِم٤مة

 .اًمرىمب٦م

 وهق،  سم٤معمخ ؿمبٞمف اًمّمٚم٥م وم٘م٤مر ذم يٙمقن اًمذي هق أيْم٤مً  وي٘م٤مل:  ىم٤مل

__________________ 
 ( . 040) وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل سمرىمؿ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( 6)
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  .ذًمؽ إمم سم٤مًمذسمح يٜمتٝمك أن ّنك ، سم٤مًم٘مٗم٤م ُمتّمؾ

 هق ومٞم٘م٤مل . اًمٗمرس وأُم٤م ، ىم٤مل ُم٤م قمغم ومٝمق اًمٜمخع أُم٤م:  قمبٞمد أسمق ىم٤مل

 أن ذًمؽ ويبلم .  شمؼمد أن ىمبؾ اًمذسمٞمح٦م رىمب٦م شمٙمّس أن ّنك وإٟمام ، اًمٙمّس

 ." شمزهؼ أن ىمبؾ إٟمٗمس شمٕمجٚمقا وٓ " احلدي٨م ذم

 قمـ اًمِم٤مومٕمل ذيمره ويمذا ، اعمذيمقر قمٛمر طمدي٨م ذم يٕمٜمل:  ىمٚم٧م

 .قمٛمر

 ، جمٚمز أيب رواي٦م ُمـ ( ) ـُمِ اًمزَّ  ُمقؾمك أسمقروى  :ادسلفة افثافثة 

 .سم٠ميمٚمٝم٤م قمٛمر اسمـ وم٠مُمر ، رأؾمٝم٤م ىمٓمع ٞمح٦مذسم قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مًم٧م

 ذسمح قمٛمـ ئؾؾُم  قمب٤مس اسمـ أنَّ  ، صحٞمح سمسٜمد ؿمٞمب٦م أيب اسمـوروى 

 احل٤مء ويمّس اًمقاو سمٗمتح - ٞم٦مطمِ وَ  ذيم٤مة:  وم٘م٤مل . رأؾمٝم٤م ومٓمػمَّ  دضم٤مضم٦م

 وهق،  اًمقطم٤مء إمم ُمٜمسقسم٦م ، رسيٕم٦م:  أي  - صم٘مٞمٚم٦م حتت٤مٟمٞم٦م سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م

  .واًمٕمجٚم٦م اإلرساع

 أنَّ  ، أٟمس سمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبٞمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ روىو

 ، رأؾمٝم٤م وم٠مـم٤مر ىمٗم٤مه٤م ُمـ ومذسمحٝم٤م وم٤مضٓمرسم٧ْم  دضم٤مضم٦مً  ذسمَح  ٕٟمس ضمزاراً 

 ( ).سم٠ميمٚمٝم٤م أٟمس وم٠مُمرهؿ ، ـمرطمٝم٤م وم٠مرادوا

 

__________________ 
ٞمخلم . هق حمٛمد سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمزي( 6)  .ؿمٞمخ اًمِمَّ

سم٤مب اًمٜمحر  63ذم  "يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد "هذه أصم٤مر قمٚمَّ٘مٝم٤م اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ( 6)

 .واًمذسمح
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 الحديث الرابع
هنك ظـ حلقم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرشق , أنّ  ظـ جابر بـ ظبد اهلل  -386

 ( ).ؾاخلقن يف حلقم ذِ ّقة , وأَ ؾؿر إهاحلُ 

ومحر افقحش , وهنك  ؾـا زمـ خقز اخلقؾأـ: ودسؾؿ وحده ؿال 

 ( ) .ظـ احلامر إهعّ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ 

 

أظمرج اًمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ  (إهؾّقة  ؿرحلا حلقم ظـ هنك) :  ؿقفف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أنّ ،  يزقمٛمقن:  زيدٍ  سمـ ٤مسمرجل ٧مٚمىم:  قمٛمٌرو لىم٤م ، ؾمٗمٞم٤من

 قمٛمٍرو سمـ احلٙمؿ ذاك ي٘مقل يم٤من ىمد:  لوم٘م٤م ؟ ّٞم٦مٚمإه محر قمـ ّنك

:  وىمرأ ، قمّب٤مسٍ  اسمـ اًمبحر ذاك كسمَ أَ  ٙمـًمو،  بٍمةًمسم٤م قمٜمدٟم٤م اًمٖمٗم٤مرّي 

 .{٤مً حمّرُم زمّ إ أوطمل ومٞمام أضمد ٓ ؾىم}

حفو ُمردويف اسمـ رواي٦م ذمو  ذيؽ سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ٤ميمؿحلا صحَّ

 أهؾ يم٤من : لىم٤م،  قمّب٤مس اسمـ قمـ اًمِّمٕمث٤مء أيب قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ

 لوأٟمز ٟمبّٞمف هللا ومبٕم٨م ، اً شم٘مّذر أؿمٞم٤مء ويؽميمقن أؿمٞم٤مء ي٠ميمٚمقن ّٞم٦مٚم٤مهجلا

 طمّرم وُم٤م ، لالطم ومٝمق ومٞمف ؾَّ أطم ومام ، طمراُمف وطمّرم ًمفالطم ؾوأطم يمت٤مسمف

... .أضمد ٓ ؾىم } هذه الوشم،  قمٗمق ومٝمق قمٜمف ؾمٙم٧م وُم٤م ، طمرام ومٝمق ومٞمف

  .{ آظمره٤م ممإ

__________________ 
ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ( 6436)وُمسٚمؿ ( 6633،  6636،  0436)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .زيد قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ حمٛمد سمـ قمكم قمـ ضم٤مسمر 

ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م أظمؼمين أسمق اًمزسمػم أٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ قمبد ( 6436)ُمسٚمؿ أظمرضمف ( 6)

 .اهلل سمف
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ص  ٟم ومٞمف ي٠مت ملَ  ومٞمام يتؿّ  إّٟمام ؾر حًمٚم هبذا لٓؾمتدٓوا

 اًمّتحريؿ غمقم واًمّتٜمّمٞمص،  ؽًمسمذ ظمب٤مرٕا شمقاردت وىمد ، سمتحريٛمف

 .٘مٞم٤مسًما غموقم ٞمؾٚماًمّتح قمٛمقم غمقم ُم٘مّدم

 ًك ٕمٜمعم يم٤من ؾه:  ٛمرحلا قمـ اًمٜمّٝمل ذم شمقىّمػ أّٟمف،  قمّب٤مس اسمـ قمـو

 ٓ:  لىم٤م أّٟمف،  قمٜمف اًمِّمٕمبّل  قمـ اًمبخ٤مري ومٗمل .؟ ٚمّت٠ميٞمدًم أو ، ظم٤مّص 

 أن ومٙمره اًمٜم٤ّمس ٦مًممحق يم٤من أّٟمف أضمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمف كَّن أَ  أدري

 .؟ ظمٞمؼم يقم بّت٦مًما طمّرُمٝم٤م أو ، تٝمؿًممحق شمذه٥م

 .ذيمقرةعما ٦مٚمٕمًمسم٤م زمجلسم٤م قمٜمف ضم٤مء ذيًما ؼمخلا ُمـ أصّح  اًمؽّمّدد وهذا

 ٛم٦مٚمؾم سمـ ؿم٘مٞمؼ ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ومٞمام ويمذا

 ٦مٚمّ ىم خم٤موم٦م ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمّرم إّٟمام : لىم٤م قمّب٤مس اسمـ قمـ

 .ضٕمٞمػ وؾمٜمده . اًمّٔمٝمر

 ّنك إّٟمام أّٟمف ومتحّدصمٜم٤م: ىم٤مل  ( ) أورم أيب اسمـ طمدي٨م ذم ذم اًمبخ٤مريو

 شم٠ميمؾ يم٤مٟم٧م ّّن٤مٕ قمٜمٝم٤م كَّن :  سمٕمْمٝمؿ لوىم٤م ، ختّٛمس ملَ  ّّن٤مٕ قمٜمٝم٤م

 .ٕمذرةًما

 يم٤مٟم٧م أو،  ختّٛمس ملَ  يمقّن٤م ُمـ ِت ٓطمتامٓا هذه لأزا وىمد:  ٧مٚمىم

 اهلل لرؾمق أنّ  ، ذم اًمّمحٞمحلم أٟمس طمدي٨ُم ،  ٝمب٧ماٟمتُ  يم٤مٟم٧م أو ، ٦مًمالضم

  ضم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
  ضم٤مءه صمؿّ  ، احلٛمر ٧مٚميمأُ :  لوم٘م٤م ، ضم٤مء

ٍ
 ٧مٚميمأُ :  لوم٘م٤م ، ضم٤مء

  ضم٤مءه صمؿّ  ، احلٛمر
ٍ
 ذم ومٜم٤مدى ٤مً ُمٜم٤مدي وم٠مُمر ، احلٛمر ومٜمٞم٧مأُ :  لوم٘م٤م ، ضم٤مء

 وم٢مّّن٤م ، ّٞم٦مٚمإه احلٛمر حلقم قمـ يٜمٝمٞم٤مٟمٙمؿ فًمورؾمق اهلل إنّ :  اًمٜم٤ّمس

__________________ 
  .أيت سمٕمد هذا احلدي٨م ُمـ اًمٕمٛمدة هذه إطمدى رواي٤مت طمدي٨م اسمـ أيب أوذم  (6)
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وم٢مّن٤م  "طمٞم٨م ىم٤مل  .حؿٚمسم٤مًم تٗمقرًم وإّّن٤م ، اًم٘مدور وم٠ميمٗمئ٧م،  ضمٌس ر

 .( ) ٛم٦مٚمؾم طمدي٨م ذم ٟم٤مءإلا ؾسمٖمس ُمرٕا ويمذا " رضمٌس 

 غمقم اًمّْمٛمػم قمقد ذم فم٤مهر " رضمس وم٢مّّن٤م ":  ىمقًمف:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 وهذا ، وهمسٚمٝم٤م ٘مدورًما ُمـ سم٢ميمٗم٤مئٝم٤م ٠مُمقرعما قمٜمٝم٤م تحّدثعما ّّن٤مٕ ٛمرحلا

 حتريٛمٝم٤م غمقم دال   وهق ، أيمٚمٝم٤م حتريؿ ُمٜمف ٤مدومٞمستٗم ، تٜمّجسعما طمٙمؿ

  .ظم٤مرج ًك ٕمٜمعم ٓ ٕمٞمٜمٝم٤مًم

 حتريؿ ؾمب٥م أّٟمف فم٤مهر ٘مدرًما سم٢ميمٗم٤مء ُمرٕا:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 وضم٥م ُمٜمٝم٤م رء رومع صحَّ  إن .أظمرى ؾٚمقم وردت وىمد ، ٛمرحلا ؿحل

 أيب وطمدي٨م ، قِمٚم٦َّم ُمـ سم٠ميمثر ٙمؿحلا ؾٚمّ ٕميُ  أن ُم٤مٟمع ٓ ٙمـًم ، ٞمفًمإ ّمػمعما

 .قمٜمف ُمٕمدل الوم اًمّتحريؿ ذم سيح ( ) ب٦مٚمصمٕم

 ٕم٤مرض٦معمسم٤م اًمّٓمح٤موّي  قمٜمف وم٠مضم٤مب .اًمّٔمٝمر ٦مٚمىم سمخِمٞم٦م ٞمؾٚماًمّتٕم وأُّم٤م

 ٤مً ُم٘مروٟم ٞمؾخلا ذم ذنإلوا ٛمرحلا قمـ اًمٜمّٝمل ضم٤مسمر طمدي٨م ذم وم٢منّ  ، ؾٞمخلسم٤م

 تٝم٤مٚم٘مًم ٜمععمسم٤م ممأو ٞمؾخلا ٙم٤مٟم٧مًم ٦مًمٛمقحلا ؾضمٕ ٦مٚمٕمًما يم٤مٟم٧م قٚموم ،

 .ٞمٝم٤مًمإ طم٤مضمتٝمؿ وؿمّدة وقمّزهت٤م قمٜمدهؿ

 اً ضمدّ  ُمت٠مظّمر اًمّتحريؿ وظمؼم،  ُمّٙمّٞم٦م أّّن٤م:  ٟمٕم٤ممٕا آي٦م قمـ قابجلوا

 .ُم٘مّدم ومٝمق

__________________ 
ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي قمـ (  6342)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (6)

قمالَم أوىمدشمؿ هذه :  ملسو هيلع هللا ىلصوىمدوا اًمٜمػمان ، ىم٤مل اًمٜمبل أعَم٤ّم أُمسقا يقم ومتحقا ظمٞمؼم :  ىم٤مل

وم٘م٤مم ، أهري٘مقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ، وايمّسوا ىمدوره٤م : حلقم احْلُٛمر اإلٟمسٞم٦م ، ىم٤مل : اًمٜمػمان ؟ ىم٤مًمقا 

 .أو ذاك:  ملسو هيلع هللا ىلصّنريؼ ُم٤م ومٞمٝم٤م وٟمٖمسٚمٝم٤م ، وم٘م٤مل اًمٜمبل : رضمٌؾ ُمـ اًم٘مقم ، وم٘م٤مل 

  .( 633) ؾمٞم٠ميت ذطمف إن ؿم٤مء اهلل سمرىمؿ  طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م  (6)
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 وم٢مّٟمف ، ٟمزوهل٤م قمٜمد قضمقدعما ٙمؿحلا قمـ ظمؼم ي٦مٔا ومٜمّص :  ٤مً وأيْم

َّٓ  ٠ميمقلعما حتريؿ ذم لٟمز يٙمـ ملَ  طمٞمٜمئذٍ   ُم٤م ومٞمٝم٤م ٞمسًمو ، ومٞمٝم٤م ذيمر ُم٤م إ

 أطمٙم٤مم ديٜم٦معما ذم سمٕمده٤م لٟمز وىمد ، ومٞمٝم٤م ُم٤م همػم ؽًمذ سمٕمد يٜمزل أن يٛمٜمع

 حتريؿ ٤مً أيْم وومٞمٝم٤م ، ٤مئدةعما آي٦م ذم ٛمرخليم٤م ومٞمٝم٤م ذيمر ُم٤م همػم أؿمٞم٤مء سمتحريؿ

 .نماتحلوا اًمّسب٤مع ويمتحريؿ ، آظمره ممإ ٜمخٜم٘م٦معموا سمف اهلل ٖمػمًم أهّؾ  ُم٤م

 افّصحابة مـ امءؾعفا أـثر ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا سمتحريؿ لىم٤م:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

َٓ  ؿهل اً ؾالخ ؽفذ يف افّصحابة مـ دٍ أح ظـ كجد ولَ  , بعدهؿ ؾؿـ  إ

  .ؽراهةفا ثفافثا .روايات ثالث ؽّقةفادا وظـد , ظّباس ابـ ظـ

 : لىم٤م،  أسمجر سمـ ٥مًمهم٤م قمـ داود أسمق أظمرضمف ذيًما دي٨محلا وأُّم٤م

َّٓ  كمأه ـمٕمؿأُ  ُم٤م زمُم٤م ذم يٙمـ ؿٚموم ،( ) ؾمٜم٦م أص٤مسمتٜم٤م  ، رٛمُ احْلُ  ؾمامن إ

 وىمد ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا حلقم ّرُم٧مطم إّٟمؽ:  ٧مٚموم٘م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مشمٞم٧م

 ُمـ طمّرُمتٝم٤م وم٢مّٟمام ، ركمُح  ؾمٛملم ُمـ أهٚمؽ أـمٕمؿ:  لىم٤م ، ؾمٜم٦م أص٤مسمتٜم٤م

  .٦مًمالجلا يٕمٜمل .٘مري٦مًما زمقاضم أضمؾ

 ، اًمّّمحٞمح٦م طم٤مدي٨مًمأل ػًمخم٤م ؿم٤مذّ  تـعموا ، ضٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده

  .ٞمٝم٤مٚمقم قمتامدٓوم٤م

 أنّ  ، ح٤مرسمّٞم٦معما ٟمٍم أمّ  قمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ذيًما دي٨محلا وأُّم٤م

 شمرقمك ٞمسًمأ:  لوم٘م٤م،  ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لؾم٠م رضمالً 

 .حلقُمٝم٤م ُمـ وم٠مص٥م:  لىم٤م ، ٟمٕمؿ:  لىم٤م ؟ اًمِّمجر وشم٠ميمؾ ألٙمًما

__________________ 
 .اجلدب واعمج٤مقم٦م : أي ( 6)
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.   ٧مًمؾم٠م : لىم٤م ُمّرة سمٜمل ُمـ رضمؾ ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرضمف

 ىمبؾ يٙمقن أن ؾاطمتٛم صمبت٤م قًمو ، ُم٘م٤مل اًمّسٜمديـ ومٗمل ، ٟمحقه ومذيمر

  .اًمّتحريؿ

 ٛمرحلا سمتحريؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ دي٨محلا شمقاشمر قًم:  وّي اًمّٓمح٤م لىم٤م

 أمجع كمّ هٕا ُمـ طمّرم ُم٤م يمّؾ  نّ ٕ،  طمّٚمٝم٤م ي٘متض اًمٜمّٔمر ٙم٤منًم ّٞم٦مٚمهٕا

 امرحلا طمّؾ  غمقم امءؾعفا أمجع وؿد ، ٜمزيرخليم٤م ٤مً وطمِمٞمّ  يم٤من إذا حتريٛمف ذظ

  .كمّ هٕا امرحلا طمّؾ  ي٘متض اًمٜمّٔمر ومٙم٤من قطمٌّم ًما

 كمّ هٕا ٞمقانحلا ُمـ اً يمثػم وم٢منّ  ، مردودٌ  مجاعإلا مـ اّدظاه ما:  ٧مٚمىم

 .رّ هليم٤م قطمٌّم ًما ٞمقانحلا ُمـ ٟمٔمػمه ذم ػٚمخمت

 ." أذن "سمدل  " رظّمص "وًمٚمبخ٤مري  ( قؾخلا حلقم يف أذنو) :  ؿقفف

 زُمـ ٜم٤مٚمأيم :قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر  ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ذمسٚمؿ عمو

 وذم،  كمّ هٕا امرحلا قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وّن٤مٟم٤م ، قطمشًما ومحر ٞمؾخلا ظمٞمؼم

 " أُمر " اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م

 ػففوخا ٞمؾخلا ؾأيم يمراه٦م ممإ حـقػة أبق وذهب:  اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م

 يم٤من قًمو ، طمّٚمٝم٤م ذم تقاشمرةعما ظمب٤مرٕسم٤م واطمتّجقا ، وؽرمها صاحباه

 ، ومرق ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلوا ٞمؾخلا سملم يم٤من ٤معمَ  اًمٜمّٔمر ـمريؼ ُمـ اً ُم٠مظمقذ ؽًمذ

ـّ ًمو  يقضمبف مم٤ّم هب٤م ي٘م٤مل أن ممأو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صّح٧م إذا صم٤مرٔا ٙم

 قىم٧مًما ذم ٞمؾخلا حلقم ؿهل أسم٤مح ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ضم٤مسمر أظمؼم وىمد ؾمّٞمام ٓو ، اًمٜمّٔمر

  .طمٙمٛمٝمام فالاظمت غمقم ؽًمذ ومدلَّ  ، ٛمرحلا حلقم ُمـ ومٞمف ُمٜمٕمٝمؿ ذيًما

 اؾمتثٜم٤مء همػم ُمـ افّصحابة ظـ اًمّت٤مسمٕملم سمٕمُض  ؾَّ حلا ؾٟم٘م وىمد:  ٧مٚمىم
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 قمـ اًمِّمٞمخلم ذط غمقم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وم٠مظمرج ، أطمدٍ 

 أصح٤مب فًم ٧مٚمىم:  ضمري٩ٍم  اسمـ لىم٤م . ي٠ميمٚمقٟمف ٗمؽٚمؾم ليز ملَ  : لىم٤م قمٓم٤مء

  .ٟمٕمؿ:  لوم٘م٤م ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أيب اسمـ وم٠مظمرضمف،  يمراهتٝم٤م ُمـ قمّب٤مس اسمـ قمـ ؽًمذ ذم ؾٟم٘م ُم٤م وأُّم٤م

 .ضٕمٞمٗملم سمسٜمديـ اًمّرّزاق وقمبد ؿمٞمب٦م

 سم٤مطم٦مإل لاؾمتد أّٟمف قمٜمف ٤مً صحٞمح شم٘مّدم ُم٤م ٜمفقم ؽًمذ ضٕمػ غمقم ويدّل 

 هذا وم٢منّ  { ٤مً حمّرُم زمّ إ أوطمل ومٞمام أضمد ٓ ؾىم } ممشمٕم٤م فًمسم٘مق ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا

 .ومرق ٓو ؾخٞمًمٚم صٚمح - ٛمرحلا ؾحل ٤مً ُمستٛمسٙم صٚمح إن -

 يم٤من ؾه .ٛمرحلا ؾأيم ُمـ ٜمععما ؾمب٥م ذم شمقىّمػ أّٟمف ٤مً أيْم ومٞمف شم٘مّدمو

 .؟ اًمٜم٤ّمس ٦مًممحق يم٤مٟم٧م يمقّن٤م سمسب٥م أو .اً ُم١مسّمد حتريامً 

 سمتحريؿ ٘مقلًما قمٜمف يثب٧م أن ومٞمبٕمد،  ٤مً أيْم ٞمؾخلا ُمـ ُمثٚمف ي٠ميت وهذا

 .ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا ذم سم٤مًمّتقىّمػ ٘مقلًموا ٞمؾخلا

 ُمثؾ ٤مً ُمرومققم قمّب٤مس اسمـ قمـ ىمقّي  سمسٜمدٍ  اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرج ؾسم

 وأُمر،  ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا حلقم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل ّنك : ٗمٔمفًمو ، ضم٤مسمر طمدي٨م

  .ٞمؾخلا سمٚمحقم

 .ـػّقةحلا وبعض ؽفوما ةتقبظ بـ ؽؿحلا ظـ ٙمراه٦مًمسم٤م ٘مقلًما وصّح 

 .اًمّتحريؿ ـػّقةحلوا ؽّقةفادا بعض وظـ

 قمٜمد واًمّّمحٞمح ، ؽراهةفا ؽّقةفادا ظـد شفقردا:  ٗم٤ميمٝمّل ًما لوىم٤م

 أيمره:  " اًمّّمٖمػم ٤مُمعجلا " ذم حـقػة أبق لوؿا ، اًمّتحريؿ ُمٜمٝمؿ حّ٘م٘ملمعما

 .اًمّتٜمزيف غمقم ًمّرازّي ا سمٙمر أسمق فٚمومحٛم.  ٞمؾخلا ؿحل
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 امرحليم٤م قمٜمده هق ٞمسًمو،  اًمّتحريؿ ومٞمف طمٜمٞمٗم٦م أسمق ؼٚميٓم ملَ :  لوىم٤م

 ، اًمّتحريؿ واًمّذظمػمة داي٦مهلوا حٞمطعما أصح٤مب قمٜمف وصّحح ، كمّ هٕا

 ، ٤مً طمراُم يسّٛمك ٓو،  آيمٚمف ي٠مصمؿ:  بعضفؿ وظـ , أـثرهؿ ؿقل وهق

 يتٔا ي٦مٔسم٤م ت٩ّم اطم وأّٟمف،  ٜمععما ؽفما ظـ وه٥م واسمـ ٘م٤مؾمؿًما اسمـ وروى

 فًم سمسٜمدٍ  طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ " صم٤مرٔا " ذم سـحلا سمـ حمّٛمد وأظمرج ، ذيمره٤م

  .ؽًمذ ٟمحق قمّب٤مس اسمـ قمـ

 ، ٙمراه٦مًما ؽفما مذهب:  " ؿٚمُمس ذح " ذم ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

  .ي٦مٔسم٤م سمّٓم٤مل اسمـ فًم لَّ واؾمتد

 دي١ميمّ  مم٤ّم ٛمػمحلوا بٖم٤ملًما وسملم سمٞمٜمٝم٤م ٘مّل ٚمخلا اًمِّمبف:  ٜمػّم عما اسمـ لوىم٤م

 وصٗم٦م ، ٔمفٚموهم ، ٛمٝم٤محل وزهقُم٦م هٞمئتٝم٤م ؽًمذ ومٛمـ ، ٜمععمسم٤م ٘مقلًما

 سمٜمٗمل تحؼًما ٘مّل ٚمخلا اًمِّمبف شم٠ميّمد وإذا:  لىم٤م ، دمؽمّ  ٓ وأّّن٤م ، أرواصمٝم٤م

  .ٟمتٝمك ا .أيمٚمٝم٤م غمقم ّتٗمؼعما ٟمٕم٤ممٕسم٤م اًمِّمبف وسمٕمد ٗم٤مرقًما

 .هذا قمـ قابجلا ُمٜمف ي١مظمذ ُم٤م اًمّٓمح٤موّي  ماليم ُمـ شم٘مّدم وىمد

 واضح ٤مً ٘مٚمُمٓم قازجلا ذم ٞمؾًماًمدّ :  َجرة أيب سمـ حمّٛمد سمقأ اًمِّمٞمخ لوىم٤م

 قٚموم ، ٝم٤مدجلا ذم ٤مً بًمهم٤م شمستٕمٛمؾ ٙمقّن٤مًم ٝم٤مٚميمٕ ؽًمُم٤م يمراه٦م ؾمب٥م ٙمـًم ،

 ممإ ومٞمٗمض ىمتٚمٝم٤م ممإ ّدىٕ يمثر قًمو،  اؾمتٕمامًمف ٙمثرًم ٙمراه٦مًما اٟمتٗم٧م

 ىمقًمف ذم سمف ُمرٕا وىمع ذيًما ٕمدوّ ًما إره٤مب ُمـ اًمٜمّ٘مص ممإ ومٞمئقل ومٜم٤مئٝم٤م

  .{ ؾٞمخلا رسم٤مط ُمـو} ممشمٕم٤م

 وم٢منّ  ، ومٞمف بح٨مًما ٞمسًمو ظم٤مرٍج  سب٥ٍم ًم ٙمراه٦مًموم٤م هذا غمومٕم:  ٧مٚمىم

 ممإ وم٣مٕ ذسمح قًم أن ي٘متض أُمر طمدث قًم إسم٤مطمتف غمقم ّتٗمؼعما ٞمقانحلا
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 ويمذا ، سمتحريٛمف ٘مقلًما ؽًمذ ُمـ زمٚمي ٓو ، ُمتٜمعٓ حمذور ارشمٙم٤مب

 ؾَّ ىم ٙمراه٦مًمسم٤م ؾىمٞم وم٢مذا ، اً ٟم٤مدر يم٤من اًمٜمّبقّي  اًمّزُمـ ذم أيمٚمٝم٤م وىمقع إنّ  ىمقًمف

  .اٟمتٝمك .ىمبؾ وىمع ُم٤م ومٞمقاومؼ اؾمتٕمامًمف

 ، مموٕا فالظم يٙمقن أن هم٤ميتف ؾسم ٙمراه٦مًمٚم ٞمالً ًمد يٜمٝمض ٓ وهذا

  .ؾيمٕسم٤م ومٜم٤مؤه أيمٚمف ؾطم ٞمقانحلا أصؾ يمقن ُمـ زمٚمي ٓو

  .هب٤م ضحّٞم٦مٕا ٤مزتجل ًٓ الطم يم٤مٟم٧م قًم:  ٤مٟمٕملمعما سمٕمض ىمقل وأُّم٤م

 ؾٕمًمو ، سمف ضحّٞم٦مٕا شمنمع وملَ  قلُم٠ميم وم٢مّٟمف،  ؼمّ ًما سمحٞمقان ومٛمٜمت٘مض

 ذع قًم ّٟمفٕ،  اؾمتب٘م٤مؤه٤م هب٤م ضحّٞم٦مٕا شمنمع ٓ ٞمؾخلا يمقن ذم اًمّسب٥م

،  ُمٜمٝم٤م ؿمٞم٤مءٕا أهؿّ  ذم هب٤م ٜمٗمٕم٦معما ٗم٤مشم٧مًم همػمه٤م ذم ضم٤مز ُم٤م َجٞمع ومٞمٝم٤م

  .ٝم٤مدجلا وهق

 ـمريؼ ُمـ طمزم سمـ حمّٛمد وأسمق اًمّرازّي  سمٙمر وأسمق اًمّٓمح٤موّي  وذيمر

 : لىم٤م ضم٤مسمر قمـ ٛم٦مٚمؾم أيب قمـ يمثػم أيب سمـ ٞمكحي قمـ قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م

  .بٖم٤ملًموا ٞمؾخلوا ٛمرحلا حلقم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك

  .قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م يْمّٕمٗمقن دي٨محلا وأهؾ:  اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م

 ٤مً ٗمٚمخمت يم٤من وإن - قمٙمرُم٦م وم٢منّ  ، يمثػم أيب سمـ حيٞمك ذم ؾمّٞمام ٓ:  ٧مٚمىم

 روايتف همػم ُمـ فًم أظمرج إّٟمام ٙمـًم ، ؿٚمُمس فًم أظمرج وم٘مد - شمقصمٞم٘مف ذم

 .يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ

 يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ أطم٤مديثف:  اًّم٘مّٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك لىم٤م وىمد

  .ضٕمٞمٗم٦م

 سمف ٞمسًم:  اًمٜمّس٤مئّل  لوىم٤م .ُمْمٓمرب حيٞمك قمـ طمديثف بخ٤مرّي ًما لوىم٤م
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َّٓ  سم٠مس  .حيٞمك ذم إ

 أؿمدّ  وهذا ، ُمْمٓمرب ٛم٦مٚمؾم سمـ إي٤مس همػم قمـ طمديثف:  أمحد لوىم٤م

 .٤مً أيْم يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمٛمقُمف ذم ؾودظم ، ىمبٚمف مم٤ّم

 وم٢منّ  ، ومٞمٝم٤م قمٙمرُم٦م قمـ ػٚماظمت وم٘مد اًمّٓمريؼ هذه صّح٦م شم٘مدير غموقم

 غموقم ، ذيمرٌ  ؾخٞمًمٚم ومٞمف ٞمسًم ـمري٘مف ُمـ واًمؽّمُمذّي  أمحد قمٜمد دي٨محلا

 ٦مٚمٗمّّم عما ضم٤مسمر قمـ تٜمّققم٦معما وم٤مًمّرواي٤مت طمٗمٔمف زاده ذيًما يٙمقن أن شم٘مدير

 وأيمثر،  رضم٤مًٓ  وأشم٘مـ،  اشّمّم٤مًٓ  أفمٝمر ٙمؿحلا ذم ٛمرحلوا ٞمؾخلا حلقم سملم

 .اً قمدد

 ملَ  أّٟمف،  إؾمح٤مق اسمـ قمـ فٚمٟم٘م سمام . ضم٤مسمر طمدي٨م ٜمٗمّٞم٦محلا سمٕمض ؾَّ وأقم

  .صح٤ميبّ  ُمرؾمؾ يٙمقن أن هم٤ميتف نّ ٕ،  ٦مٍ ٚمسمٕم ٞمسًمو . ظمٞمؼم يِمٝمد

 ذم خّرجعما ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م طمدي٨م . ٞمؾخلا أيمؾ ُمٜمع ُمـ ج٩مطُم  وُمـ

 .ٞمؾخلا حلقم قمـ ظمٞمؼم يقم ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، اًمّسٜمـ

 .ظمٓم٠م وهق ، ظمٞمؼم ؿمٝمد أّٟمف ؾمٞم٤مىمف ذم نّ ٕ ، ُمٜمٙمر ؿم٤مذّ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

َّٓ  ؿٚمسيُ  ملَ  وم٢مّٟمف  أنّ  .يمثرٕا سمف ضمزم ذيًموا ، اًمّّمحٞمح غمقم سمٕمده٤م إ

 .ٗمتحًما ؾمٜم٦م يم٤من ُمفالإؾم

 اًمٜم٤ّمس ؿٚمأقم وهق،  اًمّزسمػمّي  ُمّمٕم٥م لىم٤م ُم٤م غمقم ؽًمذ ذم ٕمٛمدةًموا

 ذم ُمّٙم٦م ُمـ ومرّ  طملم دًمظم٤م ممإ ٞمدًمقًما سمـ ٞمدًمقًما يمت٥م : لىم٤م سم٘مريشٍ 

 ؾمب٥م ذم ٘مّّم٦مًما ومذيمر،  سمٛمّٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يرى ٓ طمّتك ٘مْمّٞم٦مًما قمٛمرة

 .٤مً ضمزُم ظمٞمؼم سمٕمد ٘مْمّٞم٦مًما قمٛمرة ويم٤مٟم٧م ، دًمظم٤م مالإؾم

 ُمـ اًمّٓمؼمّي  أظمرج ىمد ٙمـًم ، جمٝمقًٓ  ٤مً راوي اًمّسٜمد ذم سم٠منّ  ٤مً أيْم ّؾ قموأُ 
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 ، دًمظم٤م ُمع يمٜم٤ّم:  ل٤مىم محص أهؾ ُمـ رضمؾ قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ

 .وسمٖم٤مهل٤م وظمٞمٚمٝم٤م ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا حلقم طمّرم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ومذيمر

  .اًمّرضمؾ وإهب٤مم حيٞمك ٞمسًمسمتد ؾقموأُ  

  .ُمٜمسقخ ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م طمدي٨م أنّ :  داود أسمق واّدقمك

 ، أصّح  سم٤مطم٦مإلا ذم طم٤مدي٨مٕا:  اًمٜمّس٤مئّل  لىم٤م ويمذا . ٟم٤مؾمخف يبلّم  وملَ 

 .٤مً سقظمُمٜم يم٤من - صّح  إن - وهذا

،  " ّنك " دًمظم٤م طمدي٨م ذم ورأى،  ؼمانخلا قمٜمده شمٕم٤مرض عَم٤َّم ويم٠مّٟمف

 .اًمّتحريؿ ٟمسخ غمقم ذنإلا ؾمح " نذِ أَ  " ضم٤مسمر طمدي٨م وذم

 يٙمقن أن ذنإلا غمقم ٤مً ؾم٤مسم٘م اًمٜمّٝمل يمقن ُمـ زمٚمي ٓ ّٟمفٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ٓ واًمٜمّسخ،  ومفالظم غمقم يمثرٕوا ، ظمٞمؼم ومتح غمقم ٤مً ؾم٤مسم٘م دًمظم٤م مالإؾم

 .لطمتامٓسم٤م يثب٧م

 :  لوىم٤م،  دًمظم٤م طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمٜمّسخ ٤مزُمّل حلا ىمّرر وىمد

 " ُمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ورد سمام وضمف همػم ُمـ ضم٤مء ، خرجعما ؿم٤مُمّل  هق

 ذنإلوا ٤مً ؾم٤مسم٘م يم٤من ٜمععما أنّ  ئمٝمر ؽًمذ ُمـ ّٟمفٕ،  " أذن " و " رظّمص

 .ٞمفًمإ ّمػمعما ومٞمتٕملّم  اً ُمت٠مظّمر

 ٕمدمًم ُمردودة اًمٜمّسخ دقمقى ٙم٤مٟم٧مًم ٗمٔم٦مٚماًم هذه شمرد ملَ  قًمو:  لىم٤م

  .ٟمتٝمكا . اًمّت٤مريخ ُمٕمروم٦م

 ؾسم ، اًمٜمّسخ ممإ ّمػمعما ُمٕمف يتٕملّم  ُم٤م وأذن رظّمص ٗمظًم ذم ٞمسًمو

 ؼماءةًما غمقم يم٤من ٛمػمحلوا بٖم٤ملًموا ٞمؾخلا ذم ٙمؿحلا أنّ  ئمٝمر ذيًما

 أن ظمٌم بٖم٤ملًموا ٛمرحلا قمـ ظمٞمؼم يقم اًمِّم٤مرع ّن٤مهؿ اّم ٚموم ، ّٞم٦مٚمصٕا
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 .بٖم٤ملًموا ٛمػمحلا دون ٝم٤مٚمأيم ذم وم٠مذن هب٤م ِمبٝمٝم٤مًم ؽًميمذ ٞمؾخلا أنّ  ئمٜمّقا

 ٓ شمقصػ ٓ اًمنّمع ذم طمٙمٛمٝم٤م سمٞم٤من ىمبؾ ؿمٞم٤مءٕا أنّ  .واًمّراضمح

  .هذا ذم اًمٜمّسخ يثب٧م الوم .طمرُم٦م ٓو سمحؾ  

 اًمٜمّٝمل إنّ :  لوم٘م٤م،  أظمرى سمٓمريٍؼ  اًمٜمّسخ شم٘مرير ٤مً أيْم ٤مزُمّل حلا ؾوٟم٘م

 ٘مسٛم٦مًما ىمبؾ ٤مهل أظمذهؿ أضمؾ ُمـ ٤مً قم٤مُمّ  يم٤من ٛمػمحلوا ٞمؾخلا ؾأيم قمـ

 حلقم سم٠منّ  سمٜمدائف سملّم  صمؿّ  ، ٘مدورًما سم٢ميمٗم٤مء أُمر ؽًمذًمو ، واًمّتخٛمٞمس

 سمسب٥م يم٤من إّٟمام ٞمؾخلا قمـ اًمٜمّٝمل وأنّ  ، ذاهت٤مًم حتريٛمٝم٤م أنّ  رضمس ٛمرحلا

  .ظم٤مّص٦م ٘مسٛم٦مًما شمرك

 ٛمرحلا ومٞمٝم٤م سمٓمبخٝمؿ يم٤من إّٟمام ٘مدورًما سم٢ميمٗم٤مء ُمرٕا أنّ :  ٞمفٚمقم ويٕمّٙمر

 .ُمراده يتؿّ  الوم،  ٞمؾخلا ٓ اًمّّمحٞمح ذم سمف ُمٍّمح هق يمام

 ٤مً ُمٕم٤مرض يٜمٝمض ٓ - صم٤مسم٧م أّٟمف ؿٚمر ؾُم  قًمو - دًمظم٤م طمدي٨م أنّ :  ّؼ حلوا

 ( ).أؾمامء طمدي٨م واوم٘مف وىمد ، قازجلا غمقم اًمّداّل  ضم٤مسمر دي٨محل

 ه٤مرون سمـ وُمقؾمك بخ٤مرّي ًموا أمحدُ  دٍ ًمظم٤م طمدي٨َم  ضّٕمػ وىمد

 .وآظمرون ّؼ حلا وقمبد ؼمّ ًما قمبد واسمـ ّٓم٤ميبّ خلوا واًمّدارىمٓمٜمّل 

 غمقم دال   ضم٤مسمر طمدي٨م سم٠منّ :  دًموظم٤م ضم٤مسمر طمدي٨م سملم بعضفؿ ومجع

 ، ٦مًمطم٤م دون ٦مًمطم٤م ذم ٜمععما غمقم دال   دًمظم٤م وطمدي٨م .٦مٚمٛمجلا ذم قازجلا

 الوم ، جٝم٤مدًمٚم ٞمٝم٤مًمإ حمت٤مضملم ويم٤مٟمقا،  قمزيزة يم٤مٟم٧م ظمٞمؼم ذم ٞمؾخلا نّ ٕ

 ٘م٦مٚمٓمعما ٙمراه٦مًمسم٤م ٞمؾخلا ؾأيم وصػ زمٚمي ٓو ، ذيمقرعما اًمٜمّٝمل يٕم٤مرض

  .اًمّتحريؿ قمـ ومْمالً 

__________________ 
 .اًمذي شم٘مّدم ذم اًمٕمٛمدة ىمبٚمف: أي ( 6)
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 غمقم ومرس ٜم٤مًم يم٤مٟم٧م " أؾمامء طمدي٨م ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد وىمع وىمد

 ." ٜم٤مه٤مٚموم٠ميم ومذسمحٜم٤مه٤م متقت أن وم٠مرادت،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

 ٗمرسًما ؽٚمشم ؾَّ ٕمٚموم . قملم واىمٕم٦م سم٠مّّن٤م:  أؾمامء طمدي٨م قمـ وأضم٤مب

 قمـ اًمٜمّٝمل ومٞمٙمقن،  ٝم٤مدجلا ذم هب٤م يٜمتٗمع ٓ ص٤مرت سمحٞم٨م يمؼمت يم٤مٟم٧م

 .جّقد مجع وهق ، ذاهت٤مًم ٓ ظم٤مرٍج  ًك ٕمٜمعم ٞمؾخلا

 فًم٘مقًم اًمّتحريؿ غمقم دال   ب٤مبًما ذم ضم٤مسمر طمدي٨م أنّ :  سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 غمقم ومدلَّ  ، ٤مٟمععما ىمٞم٤مم ُمع خٓمقرعما اؾمتب٤مطم٦م اًمّرظمّم٦م نّ ٕ " رظّمص "

 يدّل  الوم ، سمخٞمؼم أص٤مسمتٝمؿ تلًما خٛمّم٦معما سمسب٥م ومٞمٝم٤م ؿهل رظّمص أّٟمف

  .ؼٚمٓمعما ّؾ حلا غمقم ؽًمذ

،  ُمرٕسم٤م وسمٕمْمٝم٤م،  ذنإلا ٗمظٚمسم ضم٤مء اًمّرواي٤مت أيمثر نّ سم٠م:  وأضمٞم٥م

 اًمّرظمّم٦م ظمّمقص ٓ .نَ أذِ  " رظّمص " فًمسم٘مق رادعما أنّ  غمقم ومدلَّ 

  .اًمّّمح٤مسم٦م قمٝمد قمـ شم٠مظّمر ُمـ حالسم٤مصٓم

 ؾضمٕ رظمّم٦م يم٤من قًم ٞمؾخلا ؾأيم ذم ذنإلا سم٠منّ :  ٤مً أيْم وٟمقىمض

 .طمٞمٜمئذٍ  ٞمؾخلا وقمّزة ٙمثرهت٤مًم ؽًمسمذ ممأو ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا ٙم٤مٟم٧مًم خٛمّم٦معما

 ٛمػمحلوا ، وهمػمه ٛمؾحلا ُمـ ٛمػمحلسم٤م ٜمتٗمعيُ  ومٞمام هب٤م ٜمتٗمعيُ  ٞمؾخلا نّ ٕو

 .ٞمٝم٤مٚمقم ٘مت٤ملًما ُمـ ؾٞمخلسم٤م يٜمتٗمع ومٞمام هب٤م يٜمتٗمع ٓ

 أُمر ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ، ( ) ٞمفٚمي ذيًما احلدي٨م ذم ٤مً سحي ؾمٞم٠ميت يمام قاىمعًموا

،  ٤مضم٦محلا ُمـ هبؿ يم٤من ُم٤م ُمع رٛمُ حْلُ ا ومٞمٝم٤م ـمبخ٧م تلًما ٘مدورًما سم٢مراىم٦م

 ٓ ٕم٤مُّم٦مًما سم٤مطم٦مًمإل يم٤من إّٟمام ٞمؾخلا ؾأيم ذم ذنإلا أنّ  غمقم ؽًمذ ومدلَّ 

__________________ 
 .أيت  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ أيب أورم   (6)
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  .اًمرّضورة ّمقصخل

 ٛمٜمعًمٚم طمتج٤مجٓا ُمـ وهمػممه٤م ؽًموُم٤م قمّب٤مس اسمـ قمـ ؾٟم٘م ُم٤م وأُّم٤م

 متّسؽ وم٘مد { وزيٜم٦م ؽميمبقه٤مًم ٛمػمحلوا لبٖم٤مًموا ؾٞمخلوا } ممشمٕم٤م فًمسم٘مق

 .سم٤مًمّتحريؿ لمٚم٘م٤مئًما أيمثر هب٤م

 :  فٍ ـبلوج ؽفذ وؿّرروا

 نّ ٕ ، ؽًمذ ٖمػمًم ؼٚمخت ملَ  أّّن٤م غمقم ومدلَّ  .ؾٞمٚمٚمّتٕمًم مالاًم أنّ :  دهاأح

 فم٤مهر فالظم شم٘متض أيمٚمٝم٤م وم٢مسم٤مطم٦م،  ٍمحلا شمٗمٞمد ٜمّمقص٦معما ٦مٚمٕمًما

  .ي٦مٔا

 طمٙمؿ ذم ُمٕمٝم٤م اؿمؽمايمٝم٤م غمقم ومدلَّ  ٛمػمحلوا بٖم٤ملًما َػ قمٓمَ :  ثاكقفا

 ممإ ٞمفٚمقم قمٓمٗم٧م ُم٤م طمٙمؿ قمـ طمٙمٛمٝم٤م أومرد ُمـ ومٞمحت٤مج،  اًمّتحريؿ

  .ٞمؾًمد

 ذم هب٤م يٜمتٗمع يم٤مٟم٧م قٚموم ، ُمتٜم٤منٓا ُمس٤مق ٘م٧مٞمؾم ي٦مٔا أنّ :  ثفافثا

 ، واؾمٓم٦م سمٖمػم بٜمٞم٦مًما سم٘م٤مء سمف ؼٚميتٕم ّٟمفٕ،  أقمٔمؿ سمف ُمتٜم٤منٓا ٙم٤منًم يمؾٕا

ـّ  ٓ ٙمٞمؿحلوا  وىمع وىمد ؾمّٞمام ٓو ، ه٤مالأقم ويؽمك اًمٜمّٕمؿ سم٠مدٟمك يٛمت

  .ىمبٚمٝم٤م ذيمقراتعما ذم ؾيمٕسم٤م ُمتٜم٤منٓا

 ُمـ ُمتٜم٤منٓا سمف وىمع ومٞمام هب٤م ٜمٗمٕم٦معما ٗم٤مشم٧مًم أيمٚمٝم٤م أسمٞمح قًم:  رابعفا

  .واًمّزيٜم٦م اًمّريمقب

  .ي٦مٔا هذه ُمـ سمف متّسٙمقا ُم٤م ّخصٚمُم هذا

  مجالإلا شبقؾ ذظ قابجلوا

 ٞمؾخلا ؾأيم ذم ذنإلوا،  اً اّتػاؿ ُمّٙمّٞم٦م اًمٜمّحؾ آي٦م أنّ :  اجلقاب إول
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 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومٝمؿ قٚموم ، ؾمٜملم ؾم٧ّم  ُمـ سم٠ميمثر ُمّٙم٦م ُمـ جرةهلا سمٕمد يم٤من

  .يمؾٕا ذم أذن ٤معمَ  ٜمععما ي٦مٔا

 دي٨محلوا ، يمؾٕا ُمٜمع ذم ٤مً ٟمّّم  ٞمس٧مًم اًمٜمّحؾ آي٦م :اجلقاب افثاين

 .هضمقاز ذم سيح

 شمرك غمقم ذيمر ُم٤م يدّل  وم٢مّٟمام،  اًمّتٜمّزل ؾمبٞمؾ غمقم: اجلقاب افثافث 

 مموٕا فالظم أو ٚمّتٜمزيفًم أو ٚمّتحريؿًم يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  واًمؽّمك ، يمؾٕا

 .قازجلسم٤م ٍّمطم٦معما ٦مًمدٕسم٤م اًمّتٛمّسؽ سم٘مل ُمٜمٝم٤م واطمد يتٕملّم  ملَ  وإذا ،

 .افّتػصقؾ شبقؾ ذوظ

 اًمّريمقب ذم ٍمحلا إوم٤مدة ؿٚمر ٟمس ملَ  ؾٞمٚمٚمّتٕمًم مالاًم أنّ  ٛمٜم٤مٚمَّ ؾم قٚموم:  أّوًٓ  

 ذيمر وإّٟمام ، اً اّتػاؿ يمؾٕا همػم وذم همػممه٤م ذم ؾٞمخلسم٤م يٜمتٗمع وم٢مّٟمف ، واًمّزيٜم٦م

 .ٞمؾخلا فًم ٥مٚمشمٓم ُم٤م ٥مٚمأهم ٙمقّنامًم واًمّزيٜم٦م اًمّريمقب

 رايمبٝم٤م ظم٤مـمب٧م طملم اًمّّمحٞمحلم ذم ذيمقرعما ب٘مرةًما طمدي٨م وٟمٔمػمه

 ذم أسح يمقٟمف ُمع وم٢مّٟمف . حرثًمٚم ٘مٜم٤مٚمظم إّٟمام،  ذاهل ؼٚمٟمخ ملَ  إّٟم٤م : ٧مًموم٘م٤م

 همػم أؿمٞم٤مء ذم هب٤م ويٜمتٗمع شم١ميمؾ ومٝمل َّٓ وإ ، ٥مٚمهمٕا سمف ي٘مّمد ملَ  ٍمحلا

  .٤مً اشّمٗم٤مىم رثحلا

 ٞمؾخلا غمقم صم٘م٤ملٕا محؾ ُمٜمع زمًمٚم لٓؾمتدٓا ؿٚمّ ؾم قٚموم ٤مً وأيْم

  .سمف ىم٤مئؾ ٓو ، ٛمػمحلوا بٖم٤ملًموا

  .ضٕمٞمٗم٦م وهل ، اىمؽمان ٦مًمٓد هل إّٟمام ٕمٓمػًما ٦مًمٓد:  اً ثاكق

،  ؾٞمخلسم٤م اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سمف ي٘مع يم٤من ُم٤م ٤مً بًمهم٤م سمف ىمّمد إّٟمام ُمتٜم٤منٓا:  اً ثفثا

 ذم ٕمّزهت٤مًم ٞمؾخلا أيمؾ يٕمرومقن يٙمقٟمقا وملَ  ، وقمرومقا ٗمقاًمأ سمام ومخقـمبقا
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 صم٘م٤ملٕا ٛمؾحل يم٤من هب٤م اٟمتٗم٤مقمٝمؿ أيمثر وم٢منّ  ٟمٕم٤ممٕا فالسمخ ، هؿدالسم

 ، سمف يٜمتٗمع ُم٤م ٥مٚمسم٠مهم ُمتٜم٤منٓا غمقم اًمّّمٜمٗملم ُمـ يمّؾ  ذم وم٤مىمتٍم ؾيمًمألو

  .ظمرٔا اًمِّمّؼ  ذم ُمثٚمف زمًمٚم اًمِّمّؼ  هذا ذم ٍمحلا ؽًمذ ُمـ زمًم قٚموم

 ب٘مرًما ذم ُمثٚمف زمًمٚم . شمٗمٜمك أن أيمٚمٝم٤م ذم ذنإلا ُمـ زمًم قًم : اً رابع

 .ؿٚمأقم واهلل .أظمرى فًم سمٛمٜمٗمٕم٦مٍ  ُمتٜم٤منٓا ووىمع أيمٚمف أسمٞمح مم٤ّم ٤موهمػمه
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 الحديث الخامس
ـا جماظٌة فقايل خقز أصابتْ : ؿال ,  ظـ ظبد اهلل بـ أيب أوىف  -383

ا هِب  ْت ؾ ؽؾاكتحركاها , ؾؾاَم ؿر إهؾقة  ـان يقم خقز , وؿعـا يف احلُْ , ؾؾاَم 

: ام ؿال , وربَ  أـػئقا افؼدور أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لِ افؼدور , كادى مـادي رشق

 ( ). ؿر إهؾّقة صقئاً مـ حلقم احلْ  وٓ تلـؾقا

 الحديث الدادس
حلقم  ملسو هيلع هللا ىلصحّرم رشقل اهلل : , ؿال   ّل شـظـ أيب ثعؾبة اخلُْ  -386

 ( ).احلؿر إهؾّقة

 ظم٤مًمد سمـ قمٚم٘مٛم٦م أورم أيب اؾمؿ ( ظـ ظبد اهلل بـ أيب أوىف : ) ؿقفف 

 حت٧م اًمرضقان سمٞمٕم٦م اهلل قمبد واسمٜمف هق ٝمدؿم .إؾمٚمٛمل احل٤مرث سمـ

 .اًمِمجرة

،  سم٤مًمٙمقوم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُم٤مت ُمـ آظمر يم٤من أن إمم اهلل قمبد رٛمر وقمُ 

 ( ).وصمامٟملم ؾمبع ؾمٜم٦م وذًمؽ

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ؾمٚمٞمامن اًمِمٞمب٤مين قمـ (  6402) وُمسٚمؿ (  6432) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .قمبد اهلل سمـ أيب أوذم 

ؿمٝم٤مب اًمزهري قمـ ُمـ ـمريؼ اسمـ (  6402) وُمسٚمؿ (  6632) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .أيب إدريس اخلقٓين قمـ أيب صمٕمٚمب٦م 

 –وضَبَط أهُؾ احلدي٨م آظمَر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ( : 6/ 2) "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم ( 0)

، أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م اًمٚمٞمثل يمام ضمزم سمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف  -وهق قمغم اإلـمالق 

وهق ُمٓم٤مسمؼ  .ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م :وىمٞمؾ ، ؾمٜم٦م ؾمبع وُم٤مئ٦م : وىمٞمؾ ، ويم٤من ُمقشمف ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م 

قمغم رأس ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ٓ يب٘مك قمغم وضمف إرض ممـ هق : ىمبؾ ووم٤مشمف سمِمٝمر  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف 

 . قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم أطمدٌ 
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 أنّ  .قاىمدّي ًما ذيمر ( وؿعـا يف احلؿر إهؾقة , ؾاكتحركاها) : ؿقفف 

 .ِّمّؽ سم٤مًم رواه يمذا . صملمالصم أو قمنميـ يم٤مٟم٧م ذسمحقه٤م تلًما ٛمرحْلُ ا قمّدة

 أنّ  ،قمـ أٟمس  ؿٚمُمس قمٜمد وىمع ( ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لكادى مـادي رشق) : ؿقفف 

.  غميٕم أيب رواي٦مًم اًمٜمّقوّي  وقمزاه .ح٦مٚمـم أسمق هق ؽًمسمذ ٟم٤مدى ذيًما

 .اًمّت٘مّمػم ممإ س٥مومٜمُ 

 قمٜمد ووىمع،  " ؽًمسمذ ٟم٤مدى ًٓ السم أنّ  " ٤مً أيْم ؿٚمُمس قمٜمد ووىمع

 ظمٞمؼم ملسو هيلع هللا ىلص ٜمّبّل اًم ُمع همزوٟم٤م : ٗمٔمفًمو،  ىمّّم٦م ومٞمف ب٦مٚمصمٕم أيب قمـ اًمٜمّس٤مئّل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مُمر ، ُمٜمٝم٤م ومذسمحقا،  إٟمسّٞم٦م اً محر ومقضمدوا ، ضمٞم٤مع واًمٜم٤ّمس

 . حتّؾ  ٓ ٟمسّٞم٦مإلا ٛمرحلا حلقم إنّ  ٓأ:  ومٜم٤مدى قمقف سمـ اًمّرمحـ قمبد

 ح٦مٚمـم أسمق ٟم٤مدى صمؿّ  ، ٤مً ٘مٚمُمٓم سم٤مًمٜمّٝمل أّوًٓ  ٟم٤مدى اًمّرمحـ قمبد ؾَّ ٕمًمو

 ٘مدورًما وم٠ميمٗمئ٧م ، رضمس وم٢مّّن٤م " ىمقًمف وهق،  ؽًمذ غمقم سمزي٤مدةٍ  لالوسم

 ." حؿٚمسم٤مًم تٗمقرًم وإّّن٤م

 .ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م ؽًمسمذ ٜم٤مديعما أنّ  : ٚمّراومٕمّل ًم ٙمبػمًما اًمنّمح ذم ووىمع

 .ومتحٝم٤م سمٕمد ؿٚمأؾم وإّٟمام،  ظمٞمؼم يِمٝمد ملَ  وم٢مّٟمف،  طٚمهم وهق

 :زاد اًمِمٞمخ٤من  ( ؿر إهؾّقة صقئاً ـؾقا مـ حلقم احلُْ وٓ تل) : ؿقفف 

 لوىم٤م ، ّٛمسخُت  ملَ  ّّن٤مٕ،  قمٜمٝم٤م ّنك إّٟمام أّٟمف ومتحّدصمٜم٤م : أورم أيب اسمـ لىم٤م

 .( ) .اًمٕمذرة شم٠ميمؾ يم٤مٟم٧م ّّن٤مٕ،  اًمبّت٦م قمٜمٝم٤م ّنك:  سمٕمْمٝمؿ

 أو،  ختّٛمس ملَ  ٙمقّن٤مًم هق ؾه،  اًمٜمّٝمل ؾمب٥م ذم ومٝمؿالاظمت وومٞمف

__________________ 
وقمـ طمٙمؿ أيمؾ ، اعم٤ميض يمالم اًمِم٤مرح قمـ هذه اًمٕمٚمؾ  شم٘مّدم ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  (6)

 .ومراضمٕمف .احلٛمر إهٚمّٞم٦م
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  .؟ ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا تحريؿًم
 ت٠ٓميمقعما ممإ رساعإلسم٤م ضمرت قم٤مدهتؿ سم٠منّ  إؿمٕم٤مر ذم احلدي٨مو

 غمقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمحرضة ىمدُمقا ُم٤م ؽًمذ ٓقًمو .ومٞمٝم٤م ييدٕا قالواٟمٓم

َّٓ  ٛمرحلا حلقم سم٢مراىم٦م ي٠مُمرهؿ ملَ  أّٟمف فمٝمر وىمد ، ؽًمذ  .ّٛمسخُت  ملَ  ّّن٤مٕ إ

 ومذيمر ..همٜمامً  ظمٞمؼم يقم ٜم٤مأصبْ  : لىم٤م ٙمؿحلا سمـ ب٦مٚمصمٕم طمدي٨م وأُّم٤م

 ( ) .اًمٜمّٝمب٦م حتّؾ  ٓ وم٢مّّن٤م : وومٞمف . سم٢ميمٗم٤مئٝم٤م ُمرٕا

 أيمؾ نّ ٕ ، اًمٜمّٝمب٦م ُمـ وىمع ُم٤م ؾضمٕ ؽًمذ يم٤من إّٟمام:  ٜمذرعما اسمـ لىم٤م

  .ضم٤مئز همػم ربحلا أهؾ ؿٕمَ ٟمَ 

 أصبٜم٤م : ٤مً أيْم أورم أيب سمـ اهلل قمبد طمدي٨م . ب٤مبًما أطم٤مدي٨م وُمـ

 صمؿّ ،  يٙمٗمٞمف ُم٤م ُم٘مدار ُمٜمف ومٞم٠مظمذ جيلء اًمّرضمؾ ومٙم٤من ، ظمٞمؼم يقم ٤مً ـمٕم٤مُم

 ُمٜمف ومٞم٠مظمذ " ٗمٔمفًمو . واًمّٓمح٤موّي  ٤ميمؿحلوا داود أسمق أظمرضمف . يٜمٍمف

 ." طم٤مضمتف

 ؾاًمٕمس ُمٖم٤مزيٜم٤م ذم ٟمّمٞم٥م يمٜم٤ّم : لىم٤م  قمٛمر اسمـ قمـوًمٚمبخ٤مري 

 .ٟمرومٕمف وٓ ومٜم٠ميمٚمف ، واًمٕمٜم٥م

 .ّدظم٤مرٓا ؾمبٞمؾ غمقم ٟمحٛمٚمف ٓو:  أي " ٟمرومٕمف ٓو " ىمقًمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ أو . ٖمٜمٞمٛم٦مًما أُمر زمُمتق ممإ ٟمرومٕمف ٓو يريد أن:  وحيتؿؾ

  .ذنإلا ُمـ ُمٜمف ؾمبؼ سمام ايمتٗم٤مءً ،  أيمٚمف ذم ٟمست٠مذٟمف ٓو، 

__________________ 
واًمٓمؼماين ذم ( 6/022)وأمحد ( 6646)رىمؿ واًمٓمٞم٤مًمز ( 0403)ظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف أ (6)

 .سمف  ُمـ ـمرق قمـ ؾمامك سمـ طمرب قمـ صمٕمٚمب٦م سمـ احلٙمؿ( 6033-6026) "اًمٙمبػم"

 (603/ 6)واحل٤ميمؿ ( 6224)حف اسمـ طمب٤من وصحَّ 
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،  سمف يّمٚمح وُم٤م ٘مقتًما ُمـ ٖم٤مٟمٛملمًما أظمذ ضمقاز غمقم .ؿفقرجلوا

 يم٤من ؾمقاء ، اًمّدواّب  ػٚمقم ؽًمويمذ ، ٤مً قمٛمقُم أيمٚمف يٕمت٤مد ـمٕم٤مم ويمّؾ 

 أنّ  . ومٞمف ٕمٜمكعموا .إذٟمف وسمٖمػم ُم٤ممإلا سم٢مذن ، سمٕمده٤م أو ٘مسٛم٦مًما ىمبؾ

  .ٚمرّضورةًم وم٠مسمٞمح ربحلا دار ذم يٕمزّ  اًمّٓمٕم٤مم

 .ٟم٤مضمزة اًمرّضورة شمٙمـ ملَ  قًمو ظمذٕا زضمقا غمقم .اً أيض ؿفقرجلوا

 طمٝمؿالؾم واؾمتٕمامل صمٞم٤مهبؿ وًمبس دواهّبؿ ريمقب ضمقاز غمقم واّتػؼقا

 .ربحلا اٟم٘مْم٤مء سمٕمد ؽًمذ د  ورَ  ، ربحلا طم٤مل ذم

 فطم٤مضمتُ  ومرهم٧ْم  امٚمَّ يم يرّده أن ٞمفٚموقم ، ُم٤ممإلا إذن ومٞمف وزاظلّ ٕا وذطَ 

 الئًم ربحلا ٤مءاٟم٘مْم سمرّده يٜمتٔمر ٓو ، ربحلا همػم ذم يستٕمٛمٚمف ٓو ،

 .كالٝمًمٚم يٕمّرضف

 سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ : ٤مً ُمرومققم صم٤مسم٧م سمـ رويٗمع طمدي٨م وطمّجتف

 رّده٤م أقمجٗمٝم٤م إذا طمّتك ومػميمبٝم٤م ٖمٜمؿعما ُمـ داسّم٦م ي٠مظمذ الوم ظمرٔا ٞمقمًموا

  .ؽًمذ ُمثؾ اًمّثقب ذم وذيمر ،  ٖم٤مٟمؿعما ممإ

ـٌ  طمدي٨ٌم  وهق  .واًمّٓمح٤موّي  داود أسمق أظمرضمف .طمس

 حمت٤مج همػم ظمذٔا يم٤من إذا ُم٤م غمقم فٚممح فأٟمّ ،  يقشػ أيب ظـ ؾؼوكُ 

  .داسّم٦م ٓو صمقب فًم ٞمسًم ُمـ فالسمخ،  صمقسمف أو داسّمتف ليب٘م

َّٓ  همػمه ٓو اًمّٓمٕم٤مم ُمـ ٤مً ؿمٞمئ ي٠مظمذ ٓ:  افّزهريّ  لوؿا  .ُم٤ممإلا سم٢مذن إ

َّٓ  ي٠مظمذ:  مقشك بـ قامنؾش لوؿا   .ُم٤ممإلا ّنك إن إ

 ذم اًمّتِمديد ذم اًمّّمحٞمح٦م طم٤مدي٨مٕا وردت ىمد .ٜمذرعما اسمـ لوىم٤م

 دي٨محلا وضم٤مء ، اًمّٓمٕم٤مم أيمؾ ضمقاز غمقم مصارٕا امءؾظ واّتػؼ ، ٖمٚمقلًما
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  .ُمٕمٜم٤مه ذم ومٝمق ػٚمٕمًما وأُّم٤م ، ٞمفٚمقم ٞم٘متٍمٚموم ؽًمذ سمٜمحق

 .اًمّٓمٕم٤مم أظمذ جيقز يمام ؾيمًمأل ٟمٕم٤ممٕا ذسمح يب٤مح:  ؽفما لوؿا

 .ـمٕم٤مم ٓ طمٞم٨م يمؾٕا ممإ سم٤مًمرّضورة افّشاؾعلّ  وؿّقده

 .وصؾٍ  ػًمأ ٗمٝم٤مًموأ ، ٘مٓمعًما ُمٕمٜم٤مه " بّت٦مًما ":  ىمقًمف : تـْبقفٌ 

 ذم فًمىم٤م ُم٤م أر وملَ  ، ٘مٞم٤مسًما همػم غمقم ىمٓمع ػًمأ سم٠مّّن٤م ٙمرُم٤مينّ ًما وضمزم

 .اًمّٚمٖم٦م أهؾ ُمـ أطمدٍ  ماليم

 سمف ُمٜم٘مٓمع:  أي . ُمٜمب٧م   ورضمؾ ، ٟم٘مٓم٤معٓا ٟمبت٤متٓا:  قهرّي جلا لىم٤م

 وٟمّمبف ، فومٞم رضمٕم٦م ٓ أُمرٍ  ؾٙمًم بّت٦مًما أومٕمٚمف ٓو،  سمّت٦مً  أومٕمٚمف ٓ:  وي٘م٤مل ،

  .اٟمتٝمك .ّمدرعما غمقم

  ؿٚمأقم واهلل .وصؾٍ  ػًمسم٠م ٕمتٛمدةعما اًمٜمّسخ ذم ورأيتف

 

حلقم احلؿر  ملسو هيلع هللا ىلصحّرم رشقل اهلل  ): يف حديث أيب ثعؾبة ؿقفف 

،  ىمّّم٦م ومٞمف ب٦مٚمصمٕم أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  قمٜمد وىمع .(إهؾّقة

 إٟمسّٞم٦م اً محر ومقضمدوا ، ضمٞم٤مع واًمٜم٤ّمس ظمٞمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع همزوٟم٤م : ٗمٔمفًمو

 إنّ  ٓأ:  ومٜم٤مدى قمقف سمـ اًمّرمحـ قمبدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مُمر ، ُمٜمٝم٤م ومذسمحقا

 ( ) .حتّؾ  ٓ ٟمسّٞم٦مإلا ٛمرحلا حلقم

 

__________________ 
 .( 036) اعمت٘مدم ىمريب٤ًم  ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ، شم٘مّدم اًمٙمالم قمغم ُمس٤مئٚمف ُمستقوم٤مة   (6)
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 الحديث الدابع
أكا وخافد بـ افقفقد مع  دخؾُت : ؿال ,   ظـ ابـ ظباسٍ  -386

حمـقٍذ , ؾلهقى إفقف رشقل اهلل   بضب  يتبقت مقؿقكة , ؾلُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرشق

 لأخزوا رشق: , ؾؼال بعض افـسقة افاليت يف بقت مقؿقكة بقده   ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل , ؾرؾع  يا رشقَل  هق ضٌب : , ؾؼافقا  ؾبام يريد أن يلـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .يده ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

يؽـ بلرض  لَ ٓ , وفؽـف : , ؿال ؟ اهلل  يا رشقَل هق  أحرامٌ : ؾؼؾت 

  ملسو هيلع هللا ىلص ؾاجسرتف ؾلـؾتف , وافـبلّ :  , ؿال خافٌد  ؿقمل , ؾلجدين أظاؾف

 ( ).يـظر

 .حامةادُ  احلجارة وهل .بافرضػ ادشقي:  ادحـقذ: ؿال ادصـِّػ 

 

 قمـ يقٟمسوًمٚمِمٞمخلم ُمـ ـمريؼ  ( ) (  ظّباس بـا ظـ) :  ؿقفف

 اهلل قمبد أنّ  ، ٟمّم٤مرّي ٕا طمٜمٞمٍػ  سمـ ؾؾمٝم سمـ ُأُم٤مُم٦م أيب قمـ ؿمٝم٤مٍب  اسمـ

 ، هللا ؾمٞمػ:  فًم ي٘م٤مل ذيًما ، ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م أنّ  ، أظمؼمه قمّب٤مسٍ  سمـ

  .أظمؼمه

 اسمـ ُمسٜمد ُمـ هق ؾه,  افّزهريّ  ذظ ؾقف ػؾاخت مّا ديثحلا وهذا

__________________ 
ُمـ ـمرق ( 6432،  6436)سٚمؿ وُم( 6662،  6336 ، 6322)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ ُمـ . قمـ اًمزهري قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ قمـ اسمـ قمب٤مس 

ومجٕمٚمف ُمـ ُمسٜمد ظم٤مًمد سمـ  . قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ ظم٤مًمد: وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل  .ـمريؼ ُم٤مًمؽ

 .اًمقًمٞمد يمام ؾمُٞمذيمر ذم اًمنمح

 .( 63) شم٘مّدُم٧م شمرَجتف ذم طمدي٨م رىمؿ ( 6)
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 .ؽًمُم٤م غمقم ومٞمف ػٚماظمت ويمذا ،؟  دًمظم٤م ُمسٜمد ُمـ أو قمّب٤مس

 .دًمظم٤م قمـ قمّب٤مس اسمـ قمـ:  ـثرٕا لؾؼا

 اسمـ قمـ:  سمسٜمده ؽفما ظـ وـم٤مئٗم٦م " قـّم٠معما " ذم سمٙمػم سمـ حيٞمك لوىم٤م

 .الدظم أّّنام،  دًموظم٤م قمّب٤مس

:  لىم٤م قمّب٤مس اسمـ قمـ:  ٗمظٚمسم ؽًمُم٤م قمـ اًمّتٛمٞمٛمّل  حيٞمك سمـ حيٞمك لوىم٤م

 أظمرضمف ويمذا،  قمٜمف ؿٚمُمس أظمرضمف .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم دًموظم٤م أٟم٤م ٧مٚمدظم

 لىم٤م قمّب٤مس اسمـ قمـ ٗمظٚمسم اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمبد ـمريؼ ُمـ

  . ُمِمقّيلم سمْمّبلم ُمٞمٛمقٟم٦م سمٞم٧م ذم وٟمحـ .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يِت أُ : 

  .ٛمٝمقرجليم٤م: قمٜمد اًمبخ٤مري  ٕمٛمرُم قمـ يقؾمػ سمـ هِم٤مم لوىم٤م

 ذم ٘مّّم٦مًمٚم اً طم٤مرض يم٤من قمّب٤مس اسمـ أنّ  .افّروايات هذه بغ ؿعجلوا

 اؾمتثب٧م ويم٠مّٟمف ، اًمّرواي٤مت إطمدى ذم سمف ّسح يمام ُمٞمٛمقٟم٦م تفًمظم٤م سمٞم٧م

 طمٙمؿ قمـ اًمّس١مال سم٤مذ يم٤من ذيًما ٙمقٟمفًم ُمٜمف رء ذم ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م

 .قمٜمف رواه رسّمام قمّب٤مس اسمـ ومٙم٤من ، ٤مً أيْم أيمٚمف وسم٤مذ،  اًمّْم٥ّم 

 ؾمٝمؾ سمـ ُأُم٤مُم٦م أيب قمـ سمف طمّدث ٜمٙمدرعما سمـ حمّٛمد أنّ ،  ؽًمذ وي١مّيد

 وقمٜمده،  ُمٞمٛمقٟم٦م سمٞم٧م ذم وهق،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يِت أُ  : لىم٤م قمّب٤مس اسمـ قمـ

 رواه ويمذا ، ؿٚمُمس أظمرضمف .دي٨محلا .ض٥م   حؿِ ٚمسم ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م

 يمام ذم.  اً دًمظم٤م ومٞمف يذيمر ؿٚموم،  قمّب٤مس اسمـ قمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد

 .اًمّمحٞمحلم

 سمـ اهلل قمبد سمـ اعمٖمػمة اسمـ أي( دخؾت أكا وخافد بـ افقفقد  ):  ؿقفف

 ُمرة اسمـ - واعمِم٤مًم٦م واًم٘م٤مف اًمتحت٤مٟمٞم٦م سمٗمتح - ي٘مٔم٦م سمـ خمزوم سمـ قمٛمر



 كتاب األططمظ     
242 

 .يمٕم٥م سمـ ُمرة ذم َجٞمٕم٤مً  سمٙمر أيب وُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل ُمع جيتٛمع ، يمٕم٥م سمـ

 ديبٞم٦ماحل سملم أؾمٚمؿ ، اًمّمح٤مسم٦م ومرؾم٤من ُمـ ويم٤من ، ؾمٚمٞمامن أسم٤م يٙمٜمك

 صمامن ؾمٜم٦م َج٤مدى ذم ويم٤مٟم٧م ، سمِمٝمريـ ُم١مشم٦م همزوة ىمبؾ:  وي٘م٤مل ، واًمٗمتح

 ذًمؽ سمٕمد اًمٗمتح ويم٤من،  صٗمر ذم يم٤مٟم٧م سم٠مّن٤م ٓم٤ميٖمٚمْ ُمُ  ضمزم صمؿ وُمـ ،

 .رُمْم٤من ذم

 يم٤من وم٢مٟمف . همٚمط وهق ، مخس ؾمٜم٦م أؾمٚمؿ أٟمف،  ظمٞمثٛم٦م أيب اسمـ وطمٙمك

  .ؾم٧م ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ذم وهل . ًمٚمٛمنميملم ـمٚمٞمٕم٦م سم٤محلديبٞم٦م

 ، اًم٘مْم٤مء قمٛمرة:  وؿقؾ .همػمه زاد ، ؾمبع ؾمٜم٦م أؾمٚمؿ:  احل٤ميمؿ لوىم٤م

  .واوم٘مف وُم٤م إول واًمراضمح

 ضمٕمٗمر سمـ احلٛمٞمد قمبد قمـ هِمٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرج وىمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اقمتٛمر:  وم٘م٤مل ىمٚمٜمسقة دَ وم٘مَ  اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد أنَّ  ، أسمٞمف قمـ

 ذم ٚمتٝم٤مومجٕم ٟم٤مصٞمتف إمم ومسب٘متٝمؿ ؿمٕمره اًمٜم٤مس وم٤مسمتدر ، رأؾمف ومحٚمؼ

َّٓ  ُمٕمل وهل ىمت٤مًٓ  أؿمٝمد ومٚمؿ ، اًم٘مٚمٜمسقة هذه  .اًمٜمٍم رزىم٧م إ

 ىمتؾ يم٤من صمؿ ، ج٤مسمتفٟمَ  ومٞمٝم٤م فمٝمرْت  ُمِم٤مهد قمدة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل ُمع وؿمٝمد

 ؾمٜم٦م ومراؿمف قمغم وُم٤مت ، اًمٙمب٤مر اًمبالد ومتقح صمؿ يديف قمغم اًمردة أهؾ

 قمٛمر ظمالوم٦م ذم وذًمؽ ، ٟمٛمػم اسمـ ضمزم وسمذًمؽ .وقمنميـ إطمدى

  .سمحٛمص

:  ىم٤مل أورم أيب سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ طمب٤من اسمـ أظمرج وىمد

 اهلل فصبَّ  اهلل ؾمٞمقف ُمـ ؾمٞمػ وم٢مٟمف ظم٤مًمداً  شم١مذوا ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل

 .اًمٙمٗم٤مر قمغم
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 روايتف ذم يقٟمس زاد ( بقت مقؿقكة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لمع رشق: ) ؿقفف 

 ." قمّب٤مس اسمـ ٦مًموظم٤م تفًمظم٤م وهل"

 ب٤مسم٦مًمُ  قمّب٤مس اسمـ أمّ  واؾمؿ ، اًمّّمٖمرى ب٤مسم٦مًمُ  دًمظم٤م أمّ  واؾمؿ:  ٧مٚمىم

 أظمت٤م ومه٤م ، قمّب٤مس سمـ ٗمْمؾًما سم٤مسمٜمٝم٤م ٗمْمؾًما أمّ  شمٙمٜمّك ويم٤مٟم٧م،  ٙمؼمىًما

 وؾمٙمقن ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح - طمزن سمـ ٤مرثحلا سمٜم٤مت ثالواًمثّ  . ُمٞمٛمقٟم٦م

 .زمّ الهلا - اًمّزاي

 ُمـ أيمؼم ٙمٜمّفًم ، رذونجلا شمِمبف ٦مدويب هق ( بضب   يِت ؾلُ ) :  ؿقفف

 وي٘م٤مل - ؾم٤ميمٜم٦م صمؿّ  ُمٙمسقرة تلمٚمسمٛمٝمٛم - طمسؾ أسم٤م ويٙمٜمّك ، رذونجلا

ٞم٧م وسمف ، ضّب٦م ٟمثكًمأل  .٦مٚم٘مبٞمًما ؾُمٛمر

 .بٕمػمًما ظمّػ  ذم داء واًمّْم٥ّم  . ض٥ّم  فًم ي٘م٤مل ضمبؾ ًك ُمٜم ُمـ ٞمػخْلَ وسم٤م

  .ذيمران فًم:  ي٘م٤مل ذاهلو ، ومرقملم اًمّْم٥ّم  ريمَ ذَ  ؾصٕ إنّ :  وي٘م٤مل

 ينمب ٓ وأّٟمف ، ؾمٜم٦م ؾمبٕمامئ٦م يٕمٞمش اًمّْم٥ّم  أنّ :  قيفًمظم٤م اسمـ وذيمر

ـّ  فًم يس٘مط ٓو ، ىمٓمرة ٤مً يقُم أرسمٕملم يمّؾ  ذم ويبقل ، ء٤معما  ؾسم:  وي٘م٤مل ، ؾم

 .واطمدة ىمٓمٕم٦م أؾمٜم٤مٟمف

 ٓ " ُمث٤ملٕا وُمـ ، ٕمٓمشًما يذه٥م ٛمفحل أيمؾ أنّ :  همػمه وطمٙمك

 نّ ٕ،  اًمٌّمء يٗمٕمؾ ٓ أن أراد ُمـ ي٘مقًمف " اًمّْم٥ّم  ( ) دَ يرِ  طمّتك يمذا أومٕمؾ

 ضمحره ُمـ خيرج ٓو ، قاءهلا دوسمرْ  سم٤مًمٜمّسٞمؿ يٙمتٗمل ؾسم،  دُ يرِ ِ ٓ اًمّْم٥ّم 

__________________ 
   .سمٗمتح اًمٞم٤مء ويمّس اًمراء (6)

ب: ي٘م٤مل :  "اًمٜمٝم٤مي٦م"ىم٤مل ذم   شَمف ًمَِتنْمَ اعم٤مء : واًمِقْرُد  .َوَرْدُت اعم٤مَء أِرُدُه ُوُرودًا إذا طَمرَضْ

 اٟمتٝمك. اًمذي شَمِرُد قمٚمٞمف
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  .اًمِّمت٤مء ذم

 " ٗمٞمدةطُم  أظمتٝم٤م سمف ُم٧مىمدِ  " روايتف ذم يقٟمس زاد ( حمـقذ) : ؿقفف 

 .ُمّمّٖمر ووم٤مء سمٛمٝمٛمٚم٦مٍ  وهل

 طمٗمٞمدة أمّ  أنّ  ، قمـ اسمـ قمب٤مس ػمضمب سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ ًمٚمِمٞمخلمو

 وأىمٓم٤مً  ؾمٛمٜم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمّبّل  أهدت،  قمّب٤مس اسمـ ظم٤مًم٦م طمزن سمـ احل٤مرث سمٜم٧م

  .وأضّب٤مً 

 اًمّٓمح٤موّي  قمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمنم أيب قمـ قمقف رواي٦م وذم

 .همري٥ٌم  ومٞمف اًم٘مٜمٗمذ ريمْ وذِ   ." ٜمٗمذوىمُ  سمْم٥م   طمٗمٞمدة أمّ  ضم٤مءت"

 ُمـ اعمقـّم٠م رواي٦م وهل،  سم٤مًمّتّمٖمػم هزيٚم٦م:  اؾمٛمٝم٤م ذم:  ؿقؾ وؿد

 .يس٤مر سمـ قمٓم٤مء ُمرؾمؾ

  .وًم٘م٥م اؾمؿ أو،  اؾمٛملم هل٤م ومٚمٕمؾ حمٗمقفم٤مً  يم٤من وم٢من

:  يمٜمٞمتٝم٤م وذم،  سمٛمٞمؿٍ  ٞمدةمُح :  اؾمٛمٝم٤م ذم ٛمدةاًمٕم ّذاح سمٕمض وطمٙمك

  رواي٦م وذم ، ه٤مء سمٖمػم سمٛمٞمؿٍ  محٞمدٍ  أمّ 
ٍ
  هب٤مء

ٍ
  وًمٙمـ،  وسمٗم٤مء

ٍ
 اًمّدال سمدل سمراء

 .شمّمحٞمٗم٤مت ويمّٚمٝم٤م ، ه٤مء سمٖمػم احل٤مء سمدل ُمٝمٛمٚم٦م وسمٕملمٍ 

 ذال وآظمره ُمْمٛمقُم٦م وٟمقن ؾم٤ميمٜم٦م ٦مٍ ٚمسمٛمٝمٛم "حمٜمقذ  "وىمقًمف  

 سمْم٥م   " ُمٕمٛمر رواي٦م ذم ووىمع ، حامةعما ج٤مرةحلسم٤م ُمِمقّي :  أي .ُمٕمجٛم٦م

 ." ُمِمقّي 

:  أي:  { طمٜمٞمذ سمٕمجؾٍ  ضم٤مء أن ب٨مًم ومام } ممشمٕم٤م ىمقًمف ذم قمبٞمدة قسمىم٤مل أ

 .ُم٘متقل ذم ىمتٞمؾ ُمثؾ . ِمقّي عما وهق،  حمٜمقذ

 وقمـ ، ُمثٚمف اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّبف سمـ وه٥م قمـ اًمّٓمؼمّي  وروى
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 أيب سمـا ـمريؼ وُمـ،  ٟمْمٞم٩م:  أي . طمٜمٞمذ : لىم٤م ُمٜمف أظمّص  قمّب٤مس اسمـ

 ىمت٤مدة قمـ ـمرق وُمـ . اًمٜمّْمٞم٩م ِمقّي عما ٜمٞمذحلا : جم٤مهد قمـ ٟمجٞمح

 .ُمثٚمف إؾمح٤مق واسمـ واًمّْمح٤مك

 ج٤مرةحلا:  أي . اًمّرضػ ذم ِمقّي عما ٜمٞمذحلا:  لىم٤م اًمّسّدّي  ـمريؼ وُمـ

،  أظمرى ضمٝم٦م ُمـ أظمّص  وهذا . ٟمحقه واًمّْمح٤مك جم٤مهد وقمـ ، حامةعما

  . اًمّٚمٖم٦م ص٤مطم٥م ٞمؾٚمخلا ضمزم وسمف

 أن سمٕمد ُم٤مؤه ي٘مٓمر ذيًما ٜمٞمذحلا:  لىم٤م قمٓمّٞم٦م سمـ رؿمٛم ـمريؼ وُمـ

   ؿٚمأقم واهلل .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ أظمّص  وهذا ، يِمقى

 ويم٤من " يقٟمس زاد ( بقده  ملسو هيلع هللا ىلصؾلهقى إفقف رشقل اهلل ) :  ؿقفف

 ." فًم سّٛمكيُ  طمّتك ٓمٕم٤ممٍ ًم يده م٘مدر يُ  ُم٤م ؾَّ ىم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اًمِّمٕم٥م ذم بٞمٝم٘مّل ًموا راهقيف سمـ إؾمح٤مق وأظمرج

 ٞمفًمإ هيدهي٤م سم٠مرٟم٥ٍم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ ضم٤مء ٤مً أقمراسمٞمّ  أنّ  ،  قمٛمر قمـ قشمٙمّٞم٦محلا

،  ُمٜمٝم٤م ومٞم٠ميمؾ ص٤مطمبٝم٤م ي٠مُمر طمّتك دّي٦مهلا ُمـ ي٠ميمؾ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ويم٤من ،

 .طمسـ وؾمٜمده .دي٨محلا .سمخٞمؼم ٞمفًمإ أهدي٧م تلًما اًمِّم٤مة أضمؾ ُمـ

 لأخزوا رشق: ؾؼال بعض افـسقة افاليت يف بقت مقؿقكة  ):  ؿقفف

 رواي٦م ذم (اهلل  يا رشقَل  هق ضٌب : , ؾؼافقا  ؾبام يريد أن يلـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ـمٕم٤ممٌ  ٞمفًمإ م٘مدَّ يُ  امٚمَّ ىم ويم٤من ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم اًمّْم٥ّم  وم٘مّدُم٧م " يقٟمس

 ، اًمّْم٥ّم  ممإ يده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مهقى ، فًم كسٛمَّ ويُ ،  سمف حيّدث طمّتك

ـّ ىم سمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أظمؼمن:  ْمقرحلا اًمٜمّسقة ُمـ اُمرأة ٧مًموم٘م٤م  فًم ّدُمت

  .اهلل ي٤م رؾمقَل  اًمّْم٥ّم  هق ،
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 هل سم٤مدرت خيؼموا ملَ  اّم ٚموم ، خيؼمه همػمه٤م أنّ  أرادت رأةعما ويم٠منّ 

 .وم٠مظمؼمت

 ُمـ ٟم٤مٌس  يم٤من : لىم٤م قمٛمر اسمـ قمـ اًمِّمٕمبّل  ـمريؼ ُمـ ًمٚمبخ٤مريو

 ي٠ميمٚمقن ومذهبقا،  وىّم٤مص أيب اسمـ .يٕمٜمل ؾمٕمد ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أصح٤مب

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  اجأزو سمٕمض ُمـ اُمرأة ومٜم٤مدهتؿ ؿحل ُمـ

 قمٜمد هق سمٞمٜمام أّٟمف،  قمّب٤مس اسمـ قمـ صؿّ ٕا سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

 إذ أظمرى واُمرأة ٞمدًمقًما سمـ دًموظم٤م قمّب٤مس سمـ ٗمْمؾًما وقمٜمده٤م ُمٞمٛمقٟم٦م

 فًم ٧مًمىم٤م،  ي٠ميمؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أراد اّم ٚموم ، ؿحل ٞمفٚمقم ظمقان ٞمٝمؿًمإ ىمّرب

  .يده ومٙمّػ  ، ض٥ّم  ؿحل إّٟمف:  ُمٞمٛمقٟم٦م

 .ظمرىٕا اًمّرواي٦م ذم هبٛم٧مأُ  تلًما اؾمؿ ي٦ماًمّروا هبذه رفوقمُ 

 ٧مًموم٘م٤م .صحٞمح آظمر وضمف ُمـ " وؾمطٕا " ذم اًمّٓمؼماينّ  وقمٜمد

 . هق ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أظمؼموا:  ُمٞمٛمقٟم٦م

 ُمـ ٤مً ؿمٞمئ شمٕم٤مف ٓ يم٤مٟم٧م ٕمربًما نّ ٕ،  يس٠مل يم٤من إّٟمام:  اًمّتلم اسمـ لىم٤م

 ؽًمذٚموم اًمٌّمء سمٕمض يٕم٤مف ىمد ملسو هيلع هللا ىلص هق ويم٤من ، قمٜمدهؿ تٝم٤مٚم٘مًم آيمؾعما

  .يس٠مل يم٤من

 ٙمقنًما يٙمثر يم٤من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف اًمّس١مال ؾمب٥م يٙمقن أن وحيتؿؾ:  ٧مٚمىم

 .ٞمقاٟم٤متحلا ُمـ سمٙمثػم ظمؼمة فًم يٙمـ ؿٚموم ب٤مدي٦مًما ذم

،  سمٕمْمٝم٤م وإسم٤مطم٦م ٞمقاٟم٤متحلا سمٕمض سمتحريؿ ورد اًمنّمع نّ ٕ أو

 يتٛمّٞمز الوم ٤مً ُمٓمبقظم أو ٤مً ُمِمقيّ  سمف أشمقا ورسّمام ، ٤مً ؿمٞمئ ُمٜمٝم٤م حيّرُمقن ٓ ويم٤مٟمقا

َّٓ  همػمه قمـ  .قمٜمف لسم٤مًمّس١ما إ
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 ." اًمّْم٥ّم  قمـ " يقٟمس زاد ( يده ؾرؾع) :  ؿقفف

 ، اًمّْم٥ّم  همػم ُمـ فًم ىمّدم يم٤من مم٤ّم اًمّْم٥ّم  همػم ُمـ ؾأيم أّٟمف ُمٜمف وي١مظمذ

 سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ٤مً سحي ضم٤مء وىمد ، اًمّْم٥ّم  همػم ومٞمف يم٤من أّٟمف شم٘مّدم يمام

 وذب ىمطٕا ؾوم٠ميم : لىم٤م ، ذم اًمبخ٤مري يمام قمّب٤مس اسمـ قمـ ضمبػم

 .بـٚماًم

 ؿحل هذا " صؿّ ٕا سمـ يزيد رواي٦م ذم ( ؿقمل بلرض يؽـ لَ ) :  ؿقفف

  ." ىمطّ  آيمٚمف ملَ 

 يٙمـ ملَ  " ٗمٔم٦مٚماًم هذه غمقم اًمٜم٤ّمس سمٕمض اقمؽمض:  ٕمريبّ ًما اسمـ لىم٤م

 .ج٤مزحلا سم٠مرض يمثػمة اًمّْمب٤مب سم٠منّ  " ىمقُمل سم٠مرض

 وم٢مّٟمف ، هق يمذب وم٘مد ؼمخلا شمٙمذي٥م أراد يم٤من وم٢من:  ٕمريبّ ًما اسمـ لىم٤م

 ٧ْم صمَ طمدَ  أو اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم فًم ذيمرت أو ، رء ُمٜمٝم٤م ج٤مزحلا سم٠مرض ٞمسًم

 .ؽًمذ سمٕمد

 ُمـ رء ج٤مزحلا دالسمب يٙمقن أن . شمبٕمف وُمـ ؼمّ ًما قمبد اسمـ أٟمٙمر ويمذا

 .اًمّْمب٤مب

 سم٠مرض " ملسو هيلع هللا ىلص فًمسم٘مق رادعما ؾسم،  هذا ُمـ رء ممإ حيت٤مج ٓو:  ٧مٚمىم

 ؽًمذ يٛمٜمع ٓو ، طمقهل٤م وُم٤م سمٛمّٙم٦م اًمٜمّٗمل ومٞمختّص  وم٘مط ىمريش " ىمقُمل

 .ج٤مزحلا دالسم سمس٤مئر ُمقضمقدة قنشمٙم أن

 قمروس دقم٤مٟم٤م " ؿٚمُمس قمٜمد صؿّ ٕا سمـ يزيد رواي٦م ذم وىمع وىمد

 ومبٝمذا ، دي٨محلا " وشم٤مركٌ  ومآيمٌؾ  ، ٤مً ضبّ  قمنم صم٦مالصم ٞمٜم٤مًمإ وم٘مّرب ديٜم٦معمسم٤م

 .اًمّدي٤مر ؽٚمسمت وضمداّن٤م يمثرة غمقم يدّل 
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 أيمٚمف أشمٙمّره:  أي . ظمٗمٞمٗم٦م ووم٤مء ٦مٚمُمٝمٛم سمٕملمٍ  ( أظاؾف ؾلجدين) :  ؿقفف

  . أقم٤مومف اًمٌّمء قمٗم٧م ي٘م٤مل ،

 "قمـ اسمـ قمب٤مس قمٜمد اًمبخ٤مري  ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ووىمع

ـّ  ـّ  قًمو ، ـّ هل ت٘مّذرعميم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومؽميمٝم  ُم٤مئدة غمقم ـٚميمأُ  ٤معمَ  ٤مً طمراُم يم

ـّ ٚمسم٠ميم أُمر ٤معمَ و،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل   .ٝم

 ملَ  وم٢مّٟمف ، اًمّت٘مرير ُمـ ستٗم٤مدعما ذنإلا ُمـ ّ٘م٤مهٚمشم ويم٠مّٟمف،  ُمرٕا ؼٚمأـم يمذا

َّٓ  ُمرٕا سمّمٞمٖم٦م قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع  رواي٦م ذم إ

 ٗمْمُؾ ًما َؾ وم٠ميمَ  ، ٚمقايمُ :  ؿهل لوم٘م٤م " ومٞمٝم٤م وم٢منّ ،  ؿٚمُمس قمٜمد صؿّ ٕا سمـ يزيد

 ." رأةعموا دًموظم٤م

 .يمٚمقا:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م ، قمٛمر اسمـ قمـ اًمِّمٕمبّل  رواي٦م ذم ويمذا

  .ـمٕم٤مُمل ٞمسًم ٙمٜمّفًمو،  سمف سم٠مس ٓ:  لىم٤م وأ،  لالطم وم٢مّٟمف وأـمٕمٛمقا

 .اقمت٤مده ُم٤م أّٟمف سمسب٥م وأّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ترك شبب سمٞم٤من يمّٚمف هذا وذم

  .آخر شبب ؽًمذًم ورد وىمد

 اسمـ طمدي٨م ُمٕمٜمك ومذيمر .يس٤مر سمـ ٞمامنٚمؾم ُمرؾمؾ ُمـ ؽًمُم٤م أظمرضمف

 - قمّب٤مس واسمـ دٍ ًم٤مخل يٕمٜمل - اليمُ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م .آظمره وذم،  قمّب٤مس

 .طم٤مرضة اهلل ُمـ حيرضين وم٢مّٟمٜمل

 أيمٚمف ومؽمك ٤مً رحي اًمّْم٥ّم  حؿًمٚم ويم٠منّ  ، ئٙم٦مالعما يٕمٜمل:  ٤مزرّي عما لىم٤م

  .ًٓ الطم يمقٟمف ُمع اًمّثقم أيمؾ شمرك يمام ، رحيف ؾضمٕ

 ؽميمفًم ويٙمقن،  ّولٕا ممإ ضّٛمف يٛمٙمـ - صّح  إنْ  - وهذا:  ٧مٚمىم

  .ؾمبب٤من اًمّْم٥ّم  ُمـ يمؾٕا
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 ذم ٕمروفعما هق هذا ، ورائلم سمجٞمؿٍ  ( فتُ رْ َسَ ؾاْج :  دفخا لؿا) :  ؿقفف

 .دي٨محلا يمت٥م

 ٓمفٚمَّ هم وىمد،  اًمّراء ىمبؾ سمزاٍي  " ٝمّذبعما " ّذاح سمٕمض وضبٓمف

 .اًمٜمّقوّي 

  ." زَمَّ إِ  " روايتف ذم يقٟمس زاد ( يـظر) :  ؿقفف

 .ٗمقائدًما ُمـ دي٨محلا هذا وذم

 .ـػّقةحلا وظـ .حتريٛمف ؿقم ظـ:  قمٞم٤مض وطمٙمك ، اًمّْم٥ّم  أيمؾ ضمقاز

 .يمراهتف

 .صّح  وم٢من ، أطمدٍ  قمـ يّمح   أفمٜمّف ٓ:  لوىم٤م ، اًمٜمّقوّي  ؽًمذ وأٟمٙمر

 .ىمبٚمف ـُمَ  وبنمجاع سم٤مًمٜمّّمقص حمجقج ومٝمق

 .؟ ٗمتفًمخم٤م ُمع يٙمقن إَج٤مع وم٠مّي  ، عّ ظ ظـ ٜمذرعما اسمـ فٚمٟم٘م ىمد:  ٧مٚمىم

 .ؿؾعفا أهؾ بعض قمـ يمراهتف اًمؽّمُمذّي  ؾوٟم٘م

 مـفؿ ، اًمّْم٥ّم  أيمؾ ىمقم يمره:  " صم٤مرٔا ُمٕم٤مين " ذم اًمّٓمح٤موّي  لوىم٤م

 .سـحلا بـ دوحمؿّ  يقشػ وأبق حـقػة أبق

 ض٥ّم  فًم هديأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م سمحدي٨م حمّٛمد واطمت٩ّم :  لىم٤م

 ٤مهل لوم٘م٤م ، شمٕمٓمٞمف أن قم٤مئِم٦م وم٠مرادت ، ؾم٤مئؾ ٞمٝمؿٚمقم وم٘م٤مم ، ي٠ميمٚمف ؿٚموم

 .؟ لمٚمشم٠ميم ٓ ُم٤م أشمٕمٓمٞمٜمف:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 شمٙمقن أن لطمتامٓ ٙمراه٦مًما غمقم ٞمؾًمد هذا ذم ُم٤م:  اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م

َّٓ  اهلل ممإ سمف يت٘مّرب ُم٤م يٙمقن ٓ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مراد ، قم٤مومتف  ظمػم ُمـ إ

  .ٟمتٝمكا .اًمّرديء سم٤مًمّتٛمر يتّمّدق أن ّنك يمام ، اًمّٓمٕم٤مم
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 سمسٜمدٍ  داود أسمق أظمرضمف .اًمّْم٥ّم  قمـ ّنك أّٟمف ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ضم٤مء وىمد

 قمـ زرقم٦م سمـ ضٛمْمؿ قمـ قمّٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ُمـ وم٢مّٟمف ، طمسـ

يح  .ؿمبؾ سمـ اًمّرمحـ قمبد قمـ ؼماينّ حلا راؿمد أيب قمـ قمتب٦م سمـ ُذْ

  .صم٘م٤مت ؿم٤مُمّٞمقن ءٓوه١م ، ىمقّي  اًمِّم٤مُمّٞملم قمـ قمّٞم٤مش اسمـ وطمدي٨م

 ومٞمف:  طمزم اسمـ وىمقل ، سمذاك إؾمٜم٤مده ٞمسًم:  ّٓم٤ميبّ خلا لسم٘مق يٖمؽمّ  ٓو

 ٞمسًمو قمّٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ سمف شمٗمّرد:  بٞمٝم٘مّل ًما وىمقل ، وجمٝمقًمقن ضٕمٗم٤مء

 .يّمّح  ٓ:  قزّي جلا اسمـ وىمقل ، سمحّج٦مٍ 

 اًمِّم٤مُمّٞملم قمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م وم٢منّ  ، خيٗمك ٓ شمس٤مهؾ ؽًمذ يمّؾ  ومٗمل

 .سمٕمْمٝم٤م اًمؽّمُمذّي  صّحح وىمد،  بخ٤مرّي ًما قمٜمد ىمقّي٦م

 ٤مً أرض ٜم٤مًمٟمز : طمسٜم٦م سمـ اًمّرمحـ قمبد طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرج وىمد

 إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م،  ُمٜمٝم٤م ـمبخقا أّّنؿ وومٞمف ، دي٨محلا .اًمّْمب٤مب يمثػمة

 شمٙمقن أن وم٠مظمِمك،  رضٕا ذم واّب د سخ٧مُمُ  إرسائٞمؾ سمٜمل ُمـ أُّم٦م

حفو أمحد أظمرضمف .وم٠ميمٗمئقه٤م هذه   .واًمّٓمح٤موّي  طمّب٤من اسمـ صحَّ

َّٓ  اًمِّمٞمخلم ذط غمقم وؾمٜمده   .فًم خيّرضم٤م ؿٚموم اًمّْمّح٤مك إ

 سمـ ٤مرثحلا وواوم٘مف،  وه٥م سمـ زيد قمـ آظمر وضمف ُمـ ٚمّٓمح٤موّي ًمو

 ىمد اًمٜم٤ّمس إنّ :  فًم ؾوم٘مٞم .آظمره ذم وويمٞمع زي٤مد أيب سمـ ويزيد ؽًمُم٤م

  .قمٜمف يٜمف وملَ ،  ي٠ميمؾ ؿٚموم ، أيمٚمقه٤م اؿمتقوه٤م

 ٟمّّم٤م ٤مً قحيٚموشم ٤مً شمٍمحي ّؾ حلا غمقم ٧مًمَّ د وإنْ  .٤مضٞم٦معما طم٤مدي٨مٕوا

 قمٜمد ٤ملحلا أّول غمقم ومٞمف اًمٜمّٝمل ؾمح،  هذا وبغ بقـفا ؿعجلؾا ، اً وشم٘مرير

 ؿٚموم شمقىّمػ صمؿّ  ، ٘مدورًما سم٢ميمٗم٤مء أُمر وطمٞمٜمئذٍ  ُمسخ مم٤ّم يٙمقن أن دمقيز
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 .قمٜمف ٜمفي وملَ ،  سمف ي٠مُمر

 صمؿّ  ، فًم ٟمسؾ ٓ ٛمسقخعما أنّ  ؿٚمقم ٤معَمَّ  ٤ملحلا صم٤مين غمقم ومٞمف ذنٕا ؾومح

 ومدلَّ  ُم٤مئدشمف غمقم ؾيمِ وأُ  ، حيّرُمف ٓو ي٠ميمٚمف الوم يست٘مذره يم٤من ؽًمذ سمٕمد

 .سم٤مطم٦مإلا غمقم

 أطم٤مدي٨م وحتٛمؾ ، يت٘مّذره ُمـ طمّؼ  ذم ٚمّتٜمزيفًم ٙمراه٦مًما وشمٙمقن

  .٤مً ٘مٚمُمٓم ٙمرهيُ  أّٟمف ؽًمذ ُمـ زمٚمي ٓو ، يت٘مّذره ٓ ُمـ غمقم سم٤مطم٦مإلا

 يتقىّمع ٤معمَِ  يت٘مّذره ُمـ طمّؼ  ذم حيّؾ  ٓ أّٟمف ، ٕمريبّ ًما اسمـ ماليم أومٝمؿ وىمد

 سمـ يزيد طمدي٨م ذم ووىمع ، هبذا خيتّص  ٓ وهذا اًمرّضر ُمـ أيمٚمف ذم

 طمّتك طمقًمف ٘مقمًما وم٠ميمثر ، اًمّْم٥ّم  سم٘مّّم٦م قمّب٤مس اسمـ أظمؼمت .صؿّ ٕا

 أطمّرُمف ٓو،  قمٜمف أّنك ٓو،  آيمٚمف ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م:  سمٕمْمٝمؿ لىم٤م

َّٓ  اهلل ٟمبّل  سمٕم٨م ُم٤م ، تؿٚمىم ُم٤م سمئس:  قمّب٤مس اسمـ لوم٘م٤م ،  أو ، ٤مً حمّرُم إ

  .ؿٚمُمس أظمرضمف .الً ٚمحم

ـّ :  ٕمريبّ ًما اسمـ لىم٤م ،  آيمٚمف ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص فًمسم٘مق أظمؼم ذيًما أنّ  قمّب٤مس اسمـ فم

 رامحلوا لالحلا ىمسؿ ُمـ ظمروضمف نّ ٕ،  ٞمفٚمقم وم٠مٟمٙمر.  أطمّٚمف ٓ أراد

  .حم٤مل

 ٤مىمفحلإ يّتْمح ملَ  إذا اًمٌّمء سم٠منّ :  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م وشمٕمّ٘مبف

 ىمبؾ اًمٌّمء طمٙمؿ ُمـ ومٞمٙمقن اًمِّمبٝم٤مت ُمـ يٙمقن رامحلا أو لالحلسم٤م

 ٓو سمحؾ   ٞمٝم٤مٚمقم حيٙمؿ ٓ أّٟمف،  اًمٜمّقوّي  لىم٤م يمام صّح ٕوا ، اًمنّمع ورود

  .طمرُم٦م

 هق إّٟمام هذا نّ ٕ ، ٟمٔمرٌ  اًمٜمّقع هذا ُمـ ٙمت٤مبًما ٦مًمُمس٠م يمقن وذم:  ٧مٚمىم
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 سمدّ  الوم واىمٕم٦م قمـ ؾؾمئ إذا اًمِّم٤مرع أُّم٤م ، جتٝمدعما غمقم ٙمؿحلا شمٕم٤مرض إذا

،  ٕمريبّ ًما اسمـ أراده ذيًما هق وهذا .اًمنّمقمّل  ٙمؿحلا ومٞمٝم٤م يذيمر أن

  .ٞمفٚمقم قمّب٤مس اسمـ ماليم حمطّ  ؾوضمٕم

 وهب٤م،  ؿٚمُمس رواي٦م ُمـ ؾم٘مٓم٧ْم  ٗمٔم٦مٍ ًم زي٤مدةَ  دي٨محلا ذم وضمدت صمؿّ 

 السم " آيمٚمف ٓ " ٕمريبّ ًما اسمـ شم٠مويؾ قمـ ٖمٜمكويست قمّب٤مس اسمـ إٟمٙم٤مر يّتجف

 أظمرضمف - ومٞمف ؿٚمُمس ؿمٞمخ وهق - ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر أسم٤م أنّ  ؽًموذ،  أطمّٚمف

 ٓ " روايتف ذم لوم٘م٤م،  ؿٚمُمس قمٜمد سمف ؾم٤مىمف ذيًما سم٤مًمّسٜمد "ُمسٜمده" ذم

 ." أطمّرُمف ٓو ، أطمّٚمف ٓو،  قمٜمف أّنك ٓو،  آيمٚمف

 ُمـ رء ذم ي٘مع ملَ  ؽًمذ نّ ٕ ، ِمذوذه٤مًم اً قمٛمد طمذومٝم٤م امً ٚمُمس ؾٕمًمو

 .همػمه ٓو قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ذم ٓ اًمّٓمرق

 قمٛمر اسمـ " أطمّرُمف ٓو،  آيمٚمف ٓ " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ روى ـُمَ  وأؿمٝمر

 اًمّتٍميح ضم٤مء ؾسم،  " أطمّٚمف ٓ " طمديثف ذم ٞمسًمو ،ذم اًمّمحٞمحلم يمام 

 .لالطم سم٠مّٟمف قمٜمف

 يم٤مٟم٧م وإن - ّّن٤مٕ،  " أطمّٚمف ٓ " ىمقًمف وهل . ٗمٔم٦مٚماًم هذه شمثب٧م ؿٚموم

 يم٤مٟمقا ىمقم قمـ هب٤م أظمؼم ٙمٜمّفًم - صم٘م٦م وهق - صؿّ ٕا سمـ يزيد رواي٦م ُمـ

 صؿّ ٕا سمـ يزيد ؾي٘م وملَ  ، جمٝمقل قمـ رواي٦م ومٙم٤مٟم٧م . قمّب٤مس اسمـ قمٜمد

  .شمسٛمٞمتٝمؿ قمدم يٖمتٗمر طمّتك صح٤مسم٦م إّّنؿ

 ؿٚمُمس قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م:  أيمٚمف ُمٜمع ُمـ سمٕمض لواؾمتد

 سم٠مرضٍ  إّٟم٤م .اهلل ي٤م رؾمقَل :  رضمٌؾ  لىم٤م : ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل 

 ، سخ٧مُمُ  إرسائٞمؾ سمٜمل ُمـ أُم٦م أنّ  زم يمرذُ :  لىم٤م ؟ شم٠مُمرٟم٤م ومام ، ُمْمّب٦م
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 .يٜمف وملَ  ي٠مُمر ؿٚموم

 يمثػمة:  أي - ٕمجٛم٦معما ويمّس أّوًمف سمْمؿّ  - " ُمْمّب٦م " وىمقًمف

 .اًمّْمب٤مب

 داود أسمق أظمرج وم٘مد ، وديٕم٦م سمـ سمث٤مسم٧م يٗمّّس  أن يٛمٙمـ وهذا

 سمف وم٠مشمٞم٧م ، ٤مً ضبّ  ُمٜمٝم٤م ومِمقي٧م ٤مً ضب٤مسم أصب٧م : لىم٤م طمديثف ُمـ واًمٜمّس٤مئّل 

 سمٜمل ُمـ أُّم٦م إنّ :  لىم٤م صمؿّ ،  أص٤مسمٕمف سمف ومٕمدّ  اً قدقمُ  وم٠مظمذ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ، هل اًمّدواّب  أّي  أدري ٓ وإيّن  ، رضٕا ذم دواّب  ُمسخ٧م إرسائٞمؾ

 .صحٞمح وؾمٜمده .يٜمف وملَ  ي٠ميمؾ ؿٚموم

 وإّٟمام ، ُمسخ ٤مممّ  اًمّْم٥ّم  سم٠منّ  زمجلا دي٨محلا ذم ٞمسًم:  اًمّٓمؼمّي  لوىم٤م

 اهلل ؿٚميٕم أن ىمبؾ ؽًمذ لىم٤م وإّٟمام ، قمٜمف ومتقىّمػ ُمٜمٝمؿ يٙمقن أن ظمٌم

 .يٜمسّؾ  ٓ ٛمسقخعما أنّ  ٟمبّٞمف ممشمٕم٤م

 قمـ ؾمقيد سمـ ٕمرورعما ـمريؼ ُمـ أظمرج صمؿّ ،  اًمّٓمح٤موّي  أضم٤مب وهبذا

 .ٜم٤مزيرخلوا ٘مردةًما قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾؾمئ : لىم٤م،  ُمسٕمقد سمـ اهلل قمبد

 ؿهل ومٞمجٕمؾ ٤مً ىمقُم يٛمسخ أو ٤مً ىمقُم ؽٚمهي ملَ  اهلل إنّ :  لىم٤م ؟ ُمسخ مم٤ّم أهل

  .قم٤مىمب٦م ٓو ٟمسالً 

 .ؿٚمُمس ذم دي٨محلا هذا وأصؾ

 اسمـ طمدي٨م أظمرج صمؿّ  ـمرق ُمـ أظمرضمف أن سمٕمد اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م صمؿّ 

  .أىمقل وسمف ، اًمّْم٥ّم  ؾسم٠ميم سم٠مس ٓ أّٟمف،  صم٤مرٔا هبذه ومثب٧م:  قمٛمر

 ومس٤مىمف ، ٦مقم٤مئِم سمحدي٨م صح٤مسمفٕ سـحلا سمـ حمّٛمد اطمت٩ّم  وىمد:  لىم٤م

 قمـ ٞمامنٚمؾم أيب سمـ مّح٤مد قمـ ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي 
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 وم٘م٤مم ، ي٠ميمٚمف ؿٚموم ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم هديأُ  : قم٤مئِم٦م قمـ ؾمقدٕا قمـ إسمراهٞمؿ

 ٓ ُم٤م أشمٕمٓمٞمف:  ٤مهل لوم٘م٤م شمٕمٓمٞمف أن قم٤مئِم٦م وم٠مرادت ، ؾم٤مئؾ ٞمٝمؿٚمقم

 .لم؟ٚمشم٠ميم

 .ٖمػمهًمو ٜمٗمسفًم يمراهتف غمقم ؽًمذ دلَّ :  حمّٛمد لىم٤م

 اهلل لىم٤م ُم٤م ضمٜمس ُمـ ؽًمذ يٙمقن أن لسم٤مطمتام:  ح٤موّي اًمٓمّ  وشمٕمّ٘مبف

َّٓ  سمآظمذيف ستؿًمو } ممشمٕم٤م  ٦مًماًمّدا طم٤مدي٨مٕا ؾم٤مق صمؿّ  { ومٞمف ٖمٛمْمقاشمُ  أن إ

 حيّبقن يم٤مٟمقا:  ؼماءًما وسمحدي٨م، ( ) اًمّتٛمر سمحِمػ اًمّتّمّدق يمراه٦م غمقم

  .ي٦مٔا { يمسبتؿ ُم٤م ـمّٞمب٤مت ُمـ أٟمٗم٘مقا } ٧مًمومٜمز ، مترهؿ سم٠مرداء اًمّّمدىم٦م

 .٤مً طمراُم ٙمقٟمفًم ٓ سم٤مًمّْم٥ّم  اًمّّمدىم٦م ٕم٤مئِم٦مًم يمره ٕمٜمكعما ٝمذاٚموم:  لىم٤م

   ٟمتٝمكا

 ، ٚمّتحريؿًم ومٞمف ٙمراه٦مًما أنّ  حمّؿد ظـ ومٝمؿ أّٟمف غمقم يدّل  وهذا

 ممإ بعضفؿ وجـح .اًمّتٜمزي٦م يمراه٦م ومٞمف ـػّقةحلا أـثر قمـ ٕمروفعموا

  اًمّتحريؿ

 ضم٤مٟم٥م ومرضّمحٜم٤م ت٘مّدمعما ُمٕمروم٦م وشمٕمّذرت طم٤مدي٨مٕا ٗم٧مٚماظمت:  لوىم٤م

  .ٟمتٝمكا .ٚمٜمّسخًم ٞمالً ٚمشم٘م حريؿاًمتّ 

 .ؿٚمأقم واهلل .شم٘مّدم ٤معمِ  ممٜمققم٦م اًمّتٕمّذر ودقمقاه

 يٜمسؾ ٓ ٛمسقخعما إنّ  ىمقهلؿ:  لىم٤م طمٞم٨م ٕمريبّ ًما اسمـ ُمـ ويتٕمّج٥م

__________________ 
روى اًمٜمس٤مئل ُمـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ( 6/662) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

، ىمٜم٤م طمَِمٍػ وىمد قمٚمَّؼ رضمٌؾ ، وسمٞمده قمّم٤ًم  ملسو هيلع هللا ىلصظمرج رؾمقل اهلل : ىم٤مل ، إؿمجٕمل 

ًمق ؿم٤مء رب  هذه اًمّمدىم٦م شمّمدق سم٠مـمٞم٥م ُمـ : وي٘مقل ، ومجٕمؾ يٓمٕمـ ذم ذًمؽ اًم٘مٜمق 

 اٟمتٝمك .وإؾمٜم٤مده ىمقي  .هذا
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 أُمر ومٞمف ٞمسًمو ، اًمٜمّ٘مؾ ـمري٘مف وإّٟمام ؾٕم٘مًمسم٤م ٕمرفيُ  ٓ أُمر وم٢مّٟمف ، دقمقى

 .ٞمفٚمقم يٕمّقل

 .ؿٚمُمس صحٞمح ُمـ يستحرضه ملَ  ويم٠مّٟمف،  لىم٤م يمذا

 ي٘متض ٓ ؽًمومذ ٤مً ممسقظم اًمّْم٥ّم  يمقن صمبقت شم٘مدير غموقم:  لىم٤م صمؿّ 

 ، أصالً  أصمر فًم يبؼ وملَ ،  طمٙمٛمف لزا ىمد ٤مً آدُمٞمّ  يمقٟمف نّ ٕ،  أيمٚمف حتريؿ

 ُمـ اًمنّمب يمره يمام اهلل ؾمخط ُمـ ٞمفٚمقم وىمع ٤معمَِ  ُمٜمف يمؾٕا ملسو هيلع هللا ىلص يمره وإّٟمام

 .ٟمتٝمكا .صمٛمقد ُمٞم٤مه

 يمت٥م ذم أره٤م ملَ  ُم٠ميمقًٓ  ٤مً طمٞمقاٟم ُمسخ إذا دُمّل ٔا أيمؾ ضمقاز ٦مًموُمس٠م

  .وم٘مٝم٤مئٜم٤م

 ؼٚمُمٓم وأنّ  ، طمٙمٛمف يْم٤محإل ومٞمف ؿمّؽ  سمام مالقمإلا ٤مً أيْم دي٨محلا وذم

 أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ٜم٘مقلعما وأنّ  ، اًمّتحريؿ زمٚميست ٓ ؾمتٓم٤مسم٦مٓا وقمدم اًمٜمّٗمرة

 ظم٤مـمره يٜمٙمّس الئًم دُمّل ٔا صٜمٕمف ومٞمام هق إّٟمام اًمّٓمٕم٤مم يٕمٞم٥م ٓ يم٤من

 اًمّٓمبع ٟمٗمقر ٞمسٚموم ؽًميمذ ؼٚمظم ذيًما ٤موأُمّ  5 ومٞمف اًمّت٘مّمػم ممإ ويٜمس٥م

  .٤مً ممتٜمٕم ُمٜمف

 بعضف اً ؾالخ ُمٜمف ي٘مع ممّـ سمٛمٕمٞم٥ٍم  ٞمسًم ؽًمذ ُمثؾ وىمقع أنّ  وومٞمف

  .تـّطعةادُ 

 وىمد ، ت٠ٓميمقعما سمٕمض قمـ اًمٜمّٗمقر ذم ػٚمختت اًمّٓمب٤مع أنّ  وومٞمف

  .شمٕم٤مومف ٓ اًمّٓمب٤مع سمٕمض نّ ٕ حيرم ملَ  أٟمتـ إذا حؿٚماًم أنّ  ُمٜمف يستٜمبط

 .رض٤مه أو اًمّزوج سم٢مذن يم٤من إذا سمٞمتٝم٤م اًمّزوضم٦م بأىم٤مر دظمقل وومٞمف

 سمـ دًمظم٤م دظمقل يم٤من:  لوم٘م٤م،  ٤مً وم٤مطمِم ذهقًٓ  هٜم٤م ؼمّ ًما قمبد اسمـ ؾوذه
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 .ج٤مبحلا ٟمزول ىمبؾ ٘مّّم٦مًما هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمٞم٧م ٞمدًمقًما

 ، ٗمتحًموا ٘مْمّٞم٦مًما قمٛمرة سملم يم٤من دًمظم٤م مالإؾم أنّ  هق ذيمره قماّم  ؾوهمٗم

 لىم٤م " ب٤مبًما طمدي٨م ذم وىمع دوىم ، اً اّتػاؿ ؽًمذ ىمبؾ ج٤مبحلا ويم٤من

 ج٤مبحلا ىمبؾ ٘مّّم٦مًما يم٤مٟم٧م قٚموم ؟ " اهلل ي٤م رؾمقَل  هق أطمرام:  دًمظم٤م

 لالطم قمـ يس٠مل ملَ  ُمفالإؾم ىمبؾ يم٤مٟم٧م قًمو ، دًمظم٤م مالإؾم ىمبؾ ٙم٤مٟم٧مًم

  .اهلل ي٤م رؾمقَل  فًمسم٘مق ظم٤مـم٥م ٓو ، طمرام ٓو

 ويم٠منّ  ، واًمّّمديؼ واًمّّمٝمر ٘مري٥مًما سمٞم٧م ُمـ يمؾٕا ضمقاز وومٞمف

 تحّ٘مؼًم أو ، أهدشمف ذيًما ٥مٚمىم ضمؼم أرادوا يمؾٕا ذم اوم٘مفو وُمـ اً دًمظم٤م

 ُمرٕا أنّ  ي٠ميمؾ ملَ  ُمـ وومٝمؿ،  يمٚمقا : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف لُمتث٤مٓ أو ، ّؾ حلا طمٙمؿ

  .سم٤مطم٦مًمإل ومٞمف

 وأّٟمف 5 شمٞمّّس  طمٞم٨م حؿٚماًم وي٠ميمؾ أصح٤مسمف ١مايمؾيُ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف وومٞمف

َّٓ  ٖمّٞمب٤متعما ُمـ ؿٚميٕم ٓ يم٤من  .ممشمٕم٤م اهلل ٛمفٚمقم ُم٤م إ

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم ٟمّمٞمحتٝم٤م وقمٔمٞمؿ ١مُمٜملمعما أمّ  ُمٞمٛمقُم٦م قم٘مؾ وومقر وومٞمف

 يٙمقن أن ومخِمٞم٧م ، ُمٜمف اؾمت٘مّرت سمام أيمٚمف قمـ ٟمٗمقره ُمٔمٜم٦ّم ومٝمٛم٧م ّّن٤مٕ

  .ومراؾمتٝم٤م ومّمدىم٧م فًم ؾمت٘مذارهٓ فٚمسم٠ميم ومٞمت٠مّذى ؽًميمذ ؽًمذ

 الئًم فًم سًميد أن يٜمبٖمل ٓ ٤مً ؿمٞمئ يت٘مّذر أن ظمٌم ُمـ أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ

 .ساًمٜم٤ّم سمٕمض ُمـ ؽًمذ ؿمقهد وىمد ، سمف يترّضر
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 الحديث الثامن
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؽزوكا مع رشق: , ؿال  ظـ ظبد اهلل بـ أيب أوىف  -381

 ( ).شبع ؽزواٍت , كلـؾ اجلراد

 

 ( )قمـ أيب يٕمٗمقروًمٚمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ ؿمٕمب٦م  ( ؽزوات شبع) :  ؿقفف

 .ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓو .يمثرًمأل يمذا " ٤مً ؾمتّ  أو ؾمبع همزواٍت  "قمـ اسمـ أيب أورم 

 .شمٜمقيـ سمٖمػم " ؾم٧ّم  أو " ًمٜمّسٗمّل ا رواي٦م ذم ووىمع

،  ٞمفٚمقم ؿٚموشمٙم " صمامين أو همزوات ؾمبع " ؽًمُم٤م اسمـ شمقضٞمح ذم ووىمع

 ٗمظًم نّ ٕ،  سم٤مًمّتٜمقيـ صمامٟمٞم٦م أو همزوات ؾمبع ي٘م٤مل أن:  ضمقدٕا:  لوم٘م٤م

 طمروم٤من سمٕمده٤م ػًمأ طمروومف ٨مًمصم٤م أنّ  ذم ضمقارٍ  ٗمظٚميم يم٤من وإن .صمامنٍ 

 .سمجٛمعٍ  ٞمسًم وصمامٟمٞم٦م،  َجع ضمقاري أنّ  ذم ٗمفًمخي٤م ومٝمق . ي٤مء صم٤مٟمٞمٝمام

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ أيب يٕمٗمقر قمـ قمبد اهلل سمـ ( 6466)وُمسٚمؿ ( 6622)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .أيب أورم 

حت٤مٟمٞم٦م وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م وضؿ سمٗمتح اًمت: يٕمٗمقر ( 4/223) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

اؾمٛمف واىمد وًم٘مبف : واىمد ، وىم٤مل ُمسٚمؿ : وىمٞمؾ ، اًمٗم٤مء هق اًمٕمبدي ، واؾمٛمف وىمدان 

وىمدان ، وهق إيمؼم ، وأسمق يٕمٗمقر إصٖمر اؾمٛمف قمبد اًمرمحـ سمـ قمبٞمد ، ويمالمه٤م صم٘م٦م 

 "ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ، وًمٞمس ًمأليمؼم ذم اًمبخ٤مري ؾمقى هذا احلدي٨م وآظمر ذم اًمّمالة ذم 

  ."اًمريمقع ُمـ صٗم٦م اًمّمالة أسمقاب 

، واًمّمقاب أٟمف إيمؼم ، وسمذًمؽ ضمزم اًمٙمالسم٤مذي وهمػمه ، وضمزم اًمٜمقوي سم٠مٟمف إصٖمر  

 .واًمٜمقوي شَمبِع ذم ذًمؽ اسمـ اًمٕمريب وهمػمه

ح يمالم اًمٙمالسم٤مذي ضَمْزُم اًمؽمُمذي سمٕمد خترجيف سم٠من راوي طمدي٨م اجلراد هق   واًمذي يرضمر

وي١ميده أيْم٤ًم أن اسمـ أيب طم٤مشمؿ ضمزم  .إيمؼم وهذا هق .وي٘م٤مل وىمدان، اًمذي اؾمٛمف واىمد 

 اٟمتٝمك. .ذم شمرَج٦م إصٖمر سم٠مٟمف مَل يسٛمع ُمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم
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ـّ ًمو ، ؾمقاء رّ جلوا اًمّرومع ذم هبام ٗمظٚمواًم  سف شمٜمقيـ صمامنٍ  شمٜمقيـ ٙم

  .سم٤مًمٜمّّم٥م يٗمؽمىم٤من وإّٟمام ، قمقض شمٜمقيـ ضمقارٍ  وشمٜمقيـ

 ةـثالث شمٜمقيـ السم فًم ذيمره وذم:  لىم٤م صمؿّ ،  ؽًمذ غمقم ؿٚميتٙم واؾمتٛمرّ 

 .أوجف

 يم٤من ُم٤م غمقم ْم٤مَف عما وأسم٘مك ٞمفًمإ ْم٤مَف عما طمذَف  يٙمقن أن:  أجقدها

 :   اًمِّم٤مقمر ىمقل وُمثٚمف ، ذفحلا ىمبؾ ٞمفٚمقم

  .بٞم٧مًما    .ُمٜمٝم٤م قمّقض٧م ؾم٧ّم  أو ذود مخس

  .رسمٞمٕم٦م ًمٖم٦م غمقم ػًمأ سمٖمػم يمت٥م ٜمّمقبعما يٙمقن أن:  افّثاين قجففا

 .سم٤مًمّثامن خيتّص  آخر اً وجف وذـر

 ٗمظٚمسم همػمه ذم وٓ بخ٤مرّي ًما ذم ٓ دي٨محلا ـمرق ُمـ رء ذم أره وملَ 

  .هذا وىمع يمٞمػ أدري ومام ، صمامن

 ُمـ ؿٚمُمس أظمرضمف وىمد ، ؿمٕمب٦م ُمـ ٖمزواتًما قمدد ذم اًمِّمّؽ  وهذا

 ُمـ " اًمّس٧ّم  " ٗمظٚمسم روايتف ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  5 ٤مً أيْم سم٤مًمِّمّؽ  ؿمٕمب٦م رواي٦م

 وملَ  " همزوات " لوم٘م٤م ؿمٕمب٦م قمـ همٜمدر ـمريؼ ُمـ واًمؽّمُمذّي  ، ؿمّؽ  همػم

  .اً قمدد يذيمر

 وهق - يقؾمػ ـسم حمّٛمد قمـ اًمّدارُمّل  قمٜمد اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤منورواه 

 ٟم٠ميمؾ همزوات ؾمبع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع همزوٟم٤م " ٗمٔمفًمو فقمٜم - ٗمري٤ميبّ ًما

 أنّ  وأوم٤مد،  اًمّثقرّي  قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ويمذا .رادجلا

 لىم٤م ٙمـًم،  يٕمٗمقر أيب قمـ ٤مً أيْم دي٨محلا هذا روى قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

 ." همزوات ؾم٧ّم "



 كتاب األططمظ     
259 

 ، سم٤مًمّس٧ّم  ٤مً ضم٤مزُم قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ طمٜمبؾ سمـ أمحد أظمرضمف ويمذا:  ٧مٚمىم

  .ؾمبع همػمه لوىم٤م،  ؾم٧ّم :  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ لىم٤م يمذا:  اًمؽّمُمذّي  لوىم٤م

 غمقم ومٞمحٛمؾ،  يِمّؽ  يم٤من ؿمٞمخٝمؿ أنّ  غمقم ؿمٕمب٦م رواي٦م ٧مًمَّ ود:  ٧مٚمىم

 ّٟمفٕ،  سم٤مًمّس٧ّم  جيزم ص٤مر اًمِّمّؽ  ٞمفٚمقم ـمرأ عَم٤َّم صمؿّ ،  سم٤مًمّسبع ُمّرة ضمزم أّٟمف

 .تٞمّ٘مـعما

 دون ُمت٠مظّمر قمٜمف ٜم٦مقمٞمٞم سمـ ؾمٗمٞم٤من ؾمامع أنّ :  ٛمؾحلا هذا وي١مّيد

 ٞمدًمقًما أيب رواي٦م ُمـ طمّب٤من اسمـ قمٜمد وىمع ٙمـًمو ، ُمٕمف يمرذُ  وُمـ اًمّثقرّي 

 أسمقورواه  ." ؿمٕمب٦م يِمّؽ  ، ٤مً ؾمتّ  أو ٤مً ؾمبٕم " - ومٞمف بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ -

 .اًمّثقرّي  ُمثؾ ٗمٔمفًمو،  قمٜمف يم٤مُمؾ أيب قمـ ؿٚمُمس قمٜمد قمقاٟم٦م

 قمـ:  ُمّرة لوم٘م٤م،  قمقاٟم٦م أيب قمـ مّح٤مد سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ بّزارًما وذيمره

 أيب قمـ يمقٟمف شمرضمٞمح ممإ وأؿم٤مر ، اًمِّمٞمب٤مينّ  قمـ:  وُمّرة،  يٕمٗمقر أيب

 .يٕمٗمقر

 قمٜمد إرسائٞمؾورواه  . داود أيب قمٜمد أّٟمف ٤مً سحي شم٘مّدم يمام ؽًميمذ وهق

 ومٙمٜم٤ّم همزوات ؾمبع " ٗمٔمفًمو،  قمٜمف رضم٤مء سمـ اهلل قمبد ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ 

 ." رادجلا ُمٕمف ٟم٠ميمؾ

  ." رادجلا ُمٕمف ٟم٠ميمؾ ويمٜم٤ّم "ًمٚمبخ٤مري و ( رادجلا كلـؾ ):  ؿقفف

 .رادجلا أيمؾ ُمـ شمبٕمف ُم٤م دون ٖمزوًما جمّرد ٕمّٞم٦معمسم٤م يريد أن:  حيتؿؾ

 .أيمٚمف ُمع يريد أن:  وحيتؿؾ

 وي٠ميمؾ " اًمّٓم٥ّم  ذم ٟمٕمٞمؿ أيب رواي٦م ذم وىمع أّٟمف ، اًمّث٤مين غمقم ويدّل 

 زقمٛمف ذم اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّّمٞمٛمرّي  غمقم يردّ  - صّح  إن - وهذا ، "ُمٕمٜم٤م
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  .اًمّْم٥ّم  قم٤مف يمام قم٤مومف ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف

 ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م وهق .اًمّّمٞمٛمرّي  ُمستٜمد غمقم وىمٗم٧م صمؿّ 

  .أطمّرُمف ٓو آيمٚمف ٓ:  لوم٘م٤م . رادجلا قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ؾؾمئ:  امنٚمؾم طمدي٨م

 .ُمرؾمؾ واًمّّمقاب

 ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ زهػم سمـ صم٤مسم٧م شمرَج٦م ذم قمدّي  سمـٓو

 لوم٘م٤م،  رادجلا قمـ ؾوؾمئ ، ُمفأطمرّ  ٓو آيمٚمف ٓ:  لوم٘م٤م .اًمّْم٥ّم  قمـ ؾؾمئ

 .سمث٘م٦مٍ  ٞمسًم:  اًمٜمّس٤مئّل  ومٞمف لىم٤م ٤مً صم٤مسمت نّ ٕ،  ٤مً صم٤مسمت ٞمسًم وهذا  .ؽًمذ ُمثؾ

 .رادجلا أيمؾ طمّؾ  غمقم مجاعإلا اًمٜمّقوّي  ؾوٟم٘م

 وضمراد ج٤مزحلا ضمراد سملم اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ٕمريبّ ًما اسمـ ؾومّمَّ  ٙمـًم

  .ضحم رضر ّٟمفٕ،  ي١ميمؾ ٓ:  ٟمدًمسٕا ضمراد ذم لوم٘م٤م،  ٟمدًمسٕا

 دون ختّّمف ؾمّٛمّٞم٦م ومٞمف يٙمقن سم٠من أيمٚمف يرّض  أّٟمف - صمب٧م إن - وهذا

  ؿٚمأقم واهلل .اؾمتثٜم٤مؤه شمٕملّم  دالبًما ضمراد ُمـ همػمه

 واًمقاطمدة،  ُمٕمروف اًمّراء وختٗمٞمػ اجلٞمؿ سمٗمتح (اجلراد ) : ؿقفف 

 .يم٤محلامُم٦م ؾمقاء وإٟمثك واًمّذيمر،  ضمرادة

َّٓ  رء قمغم يٜمزل ٓ ّٕٟمف،  اجلرد ُمـ ُمِمتّؼ  إّٟمف:  ويؼال   .ضمّرده إ

 اسمـ سمٕمْمٝم٤م ذيمر،  احلٞمقاٟم٤مت ُمـ قمنمة ومٞمٝم٤م،  قمجٞمب٦م اجلراد ٘م٦موظمٚمْ 

 :  ىمقًمف ذم اًمِّمٝمرزورّي 

  ضٞمٖمؿ وضم١مضم١م رـٟمس ٤متَ ُمَ وىم٤مدِ           ٦مـٟمٕم٤مُم ٤مـوؾم٤مىم رٍ ـٙمْ سمَ  ذاـومخ ٤مـهل

 واًمٗمؿ سم٤مًمّرأس اخلٞمؾ ضمٞم٤مد قمٚمٞمٝم٤م   وأٟمٕمٛم٧م سمٓمٜم٤ًم اًمّرُمؾ أوم٤مقمل ٝم٤متْ بَ طَم 

  .احلّٞم٦م وذٟم٥م إّيؾ وىمرن اًمّثقر وقمٜمؼ اًمٗمٞمؾ قملم .ف٤مشمَ وومَ :  ىمٞمؾ
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 يٞمبس طمّتك ومٞمؽميمف اًمّّمخر ذم ويبٞمض ، ووصّم٤مب ـمّٞم٤مر صٜمٗم٤من وهق

َّٓ  سمزرعٍ  يٛمرّ  ومال،  ويٜمتنم   .اضمت٤مطمف إ

 : أصؾف يف واختؾػ

 .ذيم٤مة سمٖمػم أيمٚمف يم٤من ومٚمذًمؽ . طمقت ٟمثرة إّٟمف:  ؾؼقؾ

 إنّ  : رومٕمف ٟمسأ قمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ضٕمٞمػ طمدي٨م ذم ورد وهذا

 .اًمبحر ُمـ طمقت ٟمثرة اجلراد

 أو طم٩ّم  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهللّ رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م : هريرة أسمك طمدي٨م وُمـ

 ، وأؾمقاـمٜم٤م سمٜمٕم٤مًمٜم٤م ٟمرضب ومجٕمٚمٜم٤م ، ضمراد ُمـ ٌؾ ضْم رِ  وم٤مؾمت٘مبٚمٜم٤م قمٛمرة

  .اًمبحر صٞمد ُمـ وم٢مّٟمف يمٚمقه:  وم٘م٤مل

 .ضٕمٞمػ وؾمٜمده .ُم٤مضمف واسمـ واًمؽّمُمذّي  داود أسمق أظمرضمف

 ، اعمحرم ىمتٚمف إذا ومٞمف ضمزاء ٓ:  عمَِـ ىم٤مل ّج٦مطم ومٞمف ًمٙم٤من صّح  وًمق

 .خالؾف ظذ افعؾامء ومجفقر

 بـ وظروة اخلدريّ  شعقد أيب همػم ومٞمف ضمزاء ٓ ي٘مؾ ملَ :  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 أّٟمف قمغم دلَّ  اجلزاء ومٞمف صمب٧م وإذا ، إحبار ـعب ظـ واختؾػ , افّزبر

  .سمّرّي 

َٓ ،  شمذيمٞم٦م سمٖمػم أيمٚمف ضمقاز قمغم افعؾامء أمجع وىمد  ظـد ادشفقر أنّ  إ

  .شمذيمٞمتف اؿمؽماط ادافؽّقة

 .صػتفا يف واختؾػقا

  .رأؾمف سم٘مٓمع:  ؾؼقؾ

  .طمّؾ  ٟم٤مر أو ردْ ىمِ  ذم وىمع إن:  وؿقؾ
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 .ذيم٤مشمف أظمذه:  وهب ابـ وؿال

 اسمـ حلدي٨م ذيم٤مشمف إمم يٗمت٘مر ٓ أّٟمف ذم اجلؿفقرَ  مـفؿ مطّرٌف  وواؾؼ

 .واًمّٓمح٤مل واًمٙمبد جلرادوا اًمّسٛمؽ:  ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمّٚم٧م : قمٛمر

 .أصّح  اعمقىمقف إنّ :  وىم٤مل،  ُمرومققًم٤م واًمّدارىمٓمٜمّل  أمحد أظمرضمف

َّٓ  اعمقىمقف أيًْم٤م اًمبٞمٝم٘مّل  ورضّمح  .اًمّرومع طمٙمؿ ًمف إنّ :  ىم٤مل أّٟمف إ
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 الحديث التادع
ــا ظـد أيب مقشك : ظـ زهدم بـ مرّضٍب اجلرمل , ؿال  -387

مـ بـل تقؿ  , ؾدخؾ رجٌؾ  ؾدظا بامئدة وظؾقفا حلؿ دجاٍج  إصعرّي 

هؾؿ ؾنين رأيت : ّؽل , ؾؼال ؾهؾّؿ , ؾت: , أمحر صبقٌف بادقايل , ؾؼال فف  اهلل

 ( ).يلـؾ مـف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرشق

 

 اسمـ هق . اًمّزاي سمٗمتح (بـ مرّضب اجلرمل  زهدم ظـ) :  ؿقفف

 ٙمسقرةعما اًمّراء وشمِمديد ٕمجٛم٦معما اًمّْم٤مد وسمٗمتح أّوًمف سمْمؿّ  - ُمرّضب

 ذم فًم ٞمسًم ، صم٘م٦م سمٍمّي  - ٞمؿجلا سمٗمتح - رُمّل جلاو - دةُمقطّم  سمٕمده٤م

 ، فًم ُمقاضع ذم أظمرضمف وىمد .دي٨محلا هذا:  طمديثلم ؾمقى بخ٤مرّي ًما

 وذيمره، ( ) "ٜم٤مىم٥معما" ذم طمّملمٍ  سمـ قمٛمران قمـ أظمرضمف .آظمر وطمدي٨م

 .٤مً أيْم أظمرى ُمقاضع ذم

 ، اًمّدال ٨مٚمُمث ضمٜمس اؾمؿاًمدضم٤مج  ( وظؾقفا حلؿ دجاٍج ) : ؿقفف 

 اًمٜمّقوّي  حيؽ وملَ  ، وهمػممه٤م ؽًمُم٤م واسمـ ٤مؿمٞم٦محلا ذم رّي ٜمذعما ذيمره

 .اًمّْمؿّ 

 .ضٕمٞمػ ومٞمف اًمّْمؿّ  إنّ  : ؾوؿق ، ٤مً أيْم ٨مٚمُمث دضم٤مضم٦م قاطمدةًموا

 .امُم٦محلا ُمثؾ قطمدةًمٚم ٤مءهلا تٝم٤مٚمدظم قهرّي جلا:  لىم٤م

__________________ 
 .وم٤مٟمٔمره(  026) رىمؿ ضٛمـ احلدي٨م شم٘مّدم خترجيف ( 6)

صمؿ اًمذيـ ، ظمػم أُمتل ىمرين : ُمرومققم٤ًم ( 663)وُمسٚمؿ ( 0363)صحٞمح اًمبخ٤مري ( 6)

 .احلدي٨م .. يٚمقّنؿ 
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 ٙمّسًمسم٤م اًمّدضم٤مج أنّ :  " دي٨محلا همري٥م " ذم ريبّ حلا إسمراهٞمؿ وأوم٤مد

 ٟم٤مثإلا ٗمتحًموسم٤م ، ديؽ ُمٜمٝم٤م قاطمدًموا،  ٟم٤مثإلا دون ٚمّذيمرانًم اؾمؿ

 .٤مً أيْم ٗمتحًمسم٤م دضم٤مضم٦م قاطمدةًموا اًمّذيمران دون

 إذا،  يدّج  دّج  ُمـ.  دسم٤مرإلوا ىمب٤ملإلا ذم رساقمفإل وؾمّٛمل:  لىم٤م

  .أرسع

 ٙمّب٦مًما هب٤م ويسّٛمك - وم٘مط ٗمتحًمسم٤م وهل - اُمرأة اؾمؿ ودضم٤مضم٦م:  ٧مٚمىم

 .ٖمزلًما ُمـ

 ؿهل ي٘م٤مل،  ٦مٍ ٚمٞمىمب اؾمؿ هق( ؾدخؾ رجٌؾ مـ بـل تقؿ اهلل ) : ؿقفف 

  .ىمْم٤مقم٦م ُمـ وهؿ،  تًمالا شمٞمؿ ٤مً أيْم

 .ٕمجؿًما : أي ( أمحر صبقٌف بادقايل) : ؿقفف 

  .اًمّروم ؾمبل ُمـ أّٟمف يٕمٜمل:  اًمّداودّي  لىم٤م

 اظمتّم٤مص الوم َّٓ وإ،  ؽًمذ ذم ٟم٘مؾٍ  غمقم عٚماـمّ  يم٤من وم٢من . لىم٤م يمذا

  .ؿٚماًمّدي أو اًمٜمّبط أو ٗمرسًما دون سم٤مًمّروم ؽًمذًم

 اًمؽّمُمذّي  أظمرج وم٘مد ، ٟمٗمسف ؿهْبَ أَ  اًمّراوي زهدم هق . اًمّرضمؾ وهذا

 ي٠ميمؾ وهق ُمقؾمك أيب غمقم ٧مٚمدظم:  لىم٤م زهدم قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ

  .اً خمتٍم .٠ميمٚمفي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م وم٢ميّن  ، ؾومٙم ادن:  لوم٘م٤م،  ٤مً دضم٤مضم

 ُمـ سم٠مّٟمف:  ب٤مبًما رواي٦م ذم اًمّرضمؾ وصػ ٙمقٟمفًم،  هذا ؾأؿمٙم وىمد

 .رمضم سمٜمل ُمـ وزهدم،  اهلل شمٞمؿ سمٜمل

 .اًمّتٞمٛمّل  واًمّرضمؾ زهدم ٤مً ُمٕم اُمتٜمٕم٤م أّّنام اًمّٔم٤مهر:  اًمٜم٤ّمس سمٕمض لوم٘م٤م

 يٜمس٥م قاطمدًما اًمِّمخص يٙمقن أن اؾمتبٕم٤مد اًمّتٕمّدد دقمقى غمقم فٚمُ ومَحْ 
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 دي٨محلا أمحد أظمرج ىمد ؾسم،  ؽًمذ ذم ٕمدسمُ  ٓو ، ضمرم مموإ اهلل شمٞمؿ ممإ

 اًمّثقرّي  هق ؾمٗمٞم٤من قمـ - ٕمدينّ ًما هق - ٞمدًمقًما سمـ اهلل قمبد قمـ ذيمقرعما

،  اهلل شمٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾٍ  قمـ:  روايتف ذم لوم٘م٤م سم٦مالىم أيب قمـ أّيقب قمـ

  .دضم٤مج حؿٚمسم وم٠مشمك ، ُمقؾمك أيب قمٜمد يمٜم٤ّم:  لىم٤م،  زهدم فًم ي٘م٤مل

 سمٜمل ممإ وشم٤مرة،  ضمرم سمٜمل ممإ يٜمس٥م شم٤مرة يم٤من ٤مً زهدُم ؾَّ ٕمٚموم هذا غمومٕم

  .اهلل شمٞمؿ

 وُمقطّمدة سمزاٍي  - زسم٤من سمـ ضمرم ممإ يٜمسبقن،  ىمْم٤مقم٦م ذم ٦مٚمىمبٞم مرْ وضَم 

 .ىمْم٤مقم٦م سمـ ٤مفحلا سمـ قمٛمران اسمـ - ٦مٚمصم٘مٞم

 يٜمسبقن،  ٤مً أيْم ىمْم٤مقم٦م ذم ٦مٚمىمبٞم وهؿ،  ٥مٚميم سمٜمل ُمـ سمٓمـ اهلل وشمٞمؿ

  - رومٞمدة سمـ اهلل شمٞمؿ ممإ
ٍ
 وسمرة سمـ ٥مٚميم سمـ صمقر اسمـ - اً ُمّمّٖمر ووم٤مء سمراء

 قمؿّ  قانٚمومح ، ىمْم٤مقم٦م سمـ ٤مفحلا سمـ قمٛمران سمـ قانٚمطم سمـ ٥مٚمشمٖم سمـ

  .ضمرم

  .أقمامُمف ممإ اًمّرضمؾ يٜمسبقن ُم٤م اً ويمثػم:  ٟمس٤مبٕا ذم اًمّرؿم٤مـمّل  لىم٤م

 ذم ٕمدسمُ  الوم ، ُمقاضع قمّدة ذم ضم٤مء يمام ٟمٗمسف اًمّرضمؾ أهبؿ ورسّمام:  ٧مٚمىم

 .اًمّتٕمّدد قمدم صؾٕوا،  ٘مّّم٦مًما ص٤مطم٥م زهدم يٙمقن أن

 ذيمقرعما سمسٜمده اًمّثقرّي  قمـ ٗمري٤ميبّ ًما ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما أظمرج وىمد

 إيّن :  ٧مٚموم٘م،  ومدقم٤مين اًمّدضم٤مج ي٠ميمؾ قؾمكُم أسم٤م رأي٧م : لىم٤م،  زهدم ممإ

  .رومقععما دي٨محلا ومذيمر .ؾومٙم ادٟمف:  لىم٤م ، ٤مً ٟمتٜم ي٠ميمؾ رأيتف

 : لىم٤م،  زهدم قمـ قّراقًما ُمٓمر قمـ طمزن سمـ اًمّّمٕمؼ ـمريؼ وُمـ

 ، ؾومٙم ادن:  لوم٘م٤م،  دضم٤مج ؿحل ي٠ميمؾ وهق ُمقؾمك أيب غمقم ٧مٚمدظم
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 ؿمٞمب٤من ـقم ُمقؾمك أظمرضمف وىمد ، دي٨محلا . آيمٚمف ٓ ٗم٧مٚمطم إيّن :  ٧مٚموم٘م

 ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف ويمذا ، ٗمٔمفًم يسؼ ملَ  ٙمـًم،  اًمّّمٕمؼ قمـ ومّروخ سمـ

 ادن:  زم لوم٘م٤م .ومٞمف لوىم٤م ٟمحقه زهدم قمـ آظمر وضمف ُمـ "صحٞمحف"

  .دي٨محلا . أريده ٓ إيّن :  ٧مٚموم٘م ، ؾومٙم

 ومٝمق . ٘مّّم٦مًما ص٤مطم٥م سم٠مّٟمف ومٞمٝم٤م زهدم ّسح ـمرق قمّدة ومٝمذه

 .ٕمتٛمدعما

َّٓ  ٞمفٚمقم يٕمّٙمر ٓو  سملم ٖم٤ميرةعما فم٤مهره مم٤ّم اًمّّمحٞمحلم ذم وىمع ُم٤م إ

 أيب قمٜمد يمٜم٤ّم : زهدم قمـ رواي٦م ومٗمل ، اًمّدضم٤مج أيمؾ ُمـ ٛمتٜمععموا زهدم

 ، هٚمؿّ :  لوم٘م٤م . زمقاعمسم٤م ؿمبٞمف أمحر اهلل شمٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمٌؾ  ؾومدظم،  ُمقؾمك

 .دي٨محلا ..ّٙم٠مٚمومت

 ٙمـًم ، ُمقؾمك أيب قمٜمد سًمضم٤م وزهدم ؾدظم اًمّداظمؾ أنّ  فم٤مهره وم٢منّ 

 غمقم ىمبٚمف دظمٚمقا ذيـًما ىمقُمف " يمٜم٤ّم " فًمسم٘مق زهدم ُمراد يٙمقن أن جيقز

 : بٜم٤مينّ ًما صم٤مسم٧م ليم٘مق فُمثٚمَ  ههمػمُ  ؾاؾمتٕمٛم ىمد جم٤مز وهذا ، ُمقؾمك أيب

 صم٤مسم٧ٌم  يدرك وملَ  ، بٍمةًما أهؾ ظمٓم٥م:  أي . طمّملمٍ  سمـ قمٛمران ظمٓمبٜم٤م

 .ذيمقرةعما قمٛمران ظمٓمب٦مَ 

 فأٟمّ  ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م ، ذيمر ُم٤م فًم ومجرى ؾدظم زهدم يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

  ؿٚمأقم واهلل .ومٞمف قمج٥م ٓو ، ٟمٗمسف أهبؿ

 متٜمّع:  أي . وشمِمديدٍ  ُمٗمتقطمتلم مٍ ٓو سمٛمثٜم٤ّمةٍ (  ّؽلؾهؾّؿ , ؾت ): ؿقفف 

 ي٠ميمؾ رأيتف إيّن :  لوم٘م٤م،  ٞمفًمإ ومدقم٤مه "وًمٚمبخ٤مري  . وُمٕمٜم٤مه وزٟمف وشمقىّمػ

 ." هٚمؿّ :  لوم٘م٤م آيمٚمف ٓ ٗم٧مٚمومح،  وم٘مذرشمف ٤مً ؿمٞمئ
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 أُمر ومٕمؾ،  يمثرًمأل يمذا " صمؽأطمدّ  أو أظمؼمك ادن: ىم٤مل  "وًمف أيْم٤ًم 

 وسمذالٍ  ٛمزةهلا سمٙمّس " اً إذ " واًمّّسظمّز  كمستٛمعما قمٜمد ووىمع ، اًمّدٟمقّ  ُمـ

 .ٟمّم٥م طمرف اًمّتٜمقيـ ُمع ُمٕمجٛم٦م

 ، ُمٜمّمقب هق اًمّث٤مين غموقم ، جمزوم " أظمؼمك " وم٘مقًمف ّولٕا غموقم

 .ٕمجٛم٦معما اًمّذال سمٙمّس " وم٘مذرشمف "ىمقًمف 

ـّ  ويم٠مّٟمف،  " اً ىمذر ٠ميمؾشم رأيتٝم٤م إيّن  " قمقاٟم٦م أيب رواي٦م وذم  أّّن٤م فم

 ٞمس٧مًم أّّن٤م ُمقؾمك أسمق فًم ومبلّم ،  ٦مًمالضم ص٤مرت سمحٞم٨م ؽًمذ ُمـ أيمثرت

 أن ؽًميمذ رآه٤م تلًما اًمّدضم٤مضم٦م ؽٚمشم يمقن ُمـ زمٚمي ٓ أّٟمف أو،  ؽًميمذ

 .ؽًميمذ اًمّدضم٤مج يمّؾ  يٙمقن

 أيمؾ ضمقاز ومٞمف (يلـؾ مـف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؾنين رأيت رشق ): ؿقفف 

َّٓ  ّتػاقٓبا هقو ، ووطمِمّٞمف إٟمسّٞمف اًمّدضم٤مج  غمقم تٕمّٛم٘ملمعما سمٕمض قمـ إ

َّٓ  ، قرعًما ؾمبٞمؾ  ، ىمذارٕا شم٠ميمؾ ُم٤م وهل ٦مًمالجلا اؾمتثٜمك سمٕمْمٝمؿ أنّ  إ

  .ؽًمسمذ ليب٤م ملَ  أّٟمف ُمقؾمك أيب صٜمٞمع وفم٤مهر

 واًمّتِمديد ٞمؿجلا سمٙمّس - ٦مٚمجلا شم٠ميمؾ تلًما اًمّداسّم٦م قمـ قمب٤مرة .٦مًمالجلوا

  .بٕمرًما وهل -

 ٕمروفعموا ، رسمعٕا سمذوات ٦مًمالجلا اظمتّم٤مص طمزم اسمـ واّدقمك

  .اًمّتٕمٛمٞمؿ

 حيبس يم٤من أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرج وىمد

 .٤مً صمالصم ٦مًمالجلا اًمّدضم٤مضم٦م

 ُمـ ٦مًمالجلا ؾسم٠ميم سم٠مس ٓ:  ٞم٨مٚمواًم ؽًمُم٤م لىم٤م: افؼقل إول 
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 .ٚمّت٘مّذرًم قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل ضم٤مء وإّٟمام ، وهمػمه اًمّدضم٤مج

 : ـمرق ُمـ ٦مًمالجلا أيمؾ قمـ اًمٜمّٝمل ورد وىمد

حفو اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ُم٤م .أصّحٝم٤م  ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود وأسمق صحَّ

 جّثٛم٦معما قمـ ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قمّب٤مس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ

 ذط غمقم وهق .اًمّس٘م٤مء ذم ُمـ اًمنّمب وقمـ ، ٦مًمالجلا بـًم وقمـ ،

َّٓ  ، رضم٤مًمف ذم بخ٤مرّي ًما  أيب قمـ:  لوم٘م٤م،  قمٙمرُم٦م قمـ رواه أّيقب أنّ  إ

 .هريرة

 رؾمقل ّنك : هريرة أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ بّزارًموا بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرضمف

 أيب سمـٓو .وريمقهب٤م وأيمٚمٝم٤م ب٤مّن٤مًمأ ذب وقمـ،  ٦مًمالجلا قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ي١ميمؾ أن ٦مًمالجلا قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : ضم٤مسمر قمـ طمسـ سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م

  .بٜمٝم٤مًم ينمب أو،  ٛمٝم٤محل

 : ٕم٤مصًما سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود يبٕو

 ، ٦مًمالجلا وقمـ ، ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحلا حلقم قمـ ظمٞمؼم يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك

  .طمسـ وؾمٜمده .ٛمٝم٤محل وأيمؾ ريمقهب٤م قمـ

 ٛمٝم٤محل شمٖمػّم  إذا ٦مًمالجلا أيمؾ يمراه٦م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ؼٚمأـم : افؼقل افثاين

 أّّن٤م أيمثرهؿ ورضّمح ، ؽًمذ ُمـ أيمثرت إذا وضمف وذم ، اًمٜمّج٤مؾم٦م ؾسم٠ميم

  .ُمقؾمك أيب صٜمٞمع ىمْمّٞم٦م وهق ، شمٜمزيف يمراه٦م

 الوم شمٜمّجس يمرؿمٝم٤م ذم ص٤مر إذا اًمّٓم٤مهر ػٚمٕمًما أنّ :  طمّجتٝمؿ وُمـ

َّٓ  شمتٖمّذى  بـٚمواًم حؿٚماًم غمقم حيٙمؿ الوم ؽًمذ وُمع ، سم٤مًمٜمّج٤مؾم٦م إ

  .هذا ؽًمومٙمذ .سم٤مًمٜمّج٤مؾم٦م
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 إـمٕم٤مُمف ضم٤مز ج٤مورةعمسم٤م شمٜمّجس إذا اًمّٓم٤مهر ػٚمٕمًما سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ، ػٚمٕمًمسم٤م شمتٖمّذى وإّٟمام سم٤مًمٜمّج٤مؾم٦م شمتٖمّذى ٓ تفٚمأيم إذا ّّن٤مٕ،  ٚمّداسّم٦مًم

 .٦مًمالجلا فالسمخ

 أنّ  ممإ ٦مٚمٜم٤مسمحلا ىمقل وهق،  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ َج٤مقم٦م ذه٥م:  افؼقل افثافث

 ذيًما وهق ، ٗم٘مٝم٤مءًما قمـ ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ ضمزم وسمف ، ٚمّتحريؿًم اًمٜمّٝمل

حف  بٖمقّي ًموا رُملمحلا وإُم٤مم ٘مّٗم٤ملًموا روزّي عما إؾمح٤مق أسمق صحَّ

 .ٝم٤مسمٞمَْم  ٛمٝم٤محلو بٜمٝم٤مٚمسم ٘مقاحلوأ .زمّ ٖمزاًموا

 ، ب٦مٚميم ُمـ شمرضع يم٤مًمِّم٤مة سم٤مًمٜمّجس يتٖمّذى ُم٤م ٦مًمالجلا ُمٕمٜمك وذم

 ػٚمشمٕم أن سمٕمد اًمٜمّج٤مؾم٦م رائح٦م زوال ٦مًمالجلا أيمؾ ضمقاز ذم ٕمتؼمعموا

  .اًمّّمحٞمح غمقم اًمّٓم٤مهر سم٤مًمٌّمء

 أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ ومٕمٜمد . شمقىمٞم٧م ومٞمف ػٚماًمّس  قمـ وضم٤مء

  .شم٘مّدم يمام .٤مً صمالصم ٦مًمالجلا اًمّدضم٤مضم٦م حيبس يم٤من

 أّّن٤م ، ٤مً ُمرومققم قمٛمرو سمـ اهلل قمبد قمـ ٟمٔمر ومٞمف سمسٜمدٍ  بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرج

 .٤مً يقُم أرسمٕملم ػٚمشمٕم طمّتك شم١ميمؾ ٓ

 واؾمتدٟم٤مء ، أيمٚمف طم٤مل ذم صدي٘مف غمقم رءعما دظمقل دي٨محلا وذم

 نّ ٕ ، ٞمالً ٚمىم يم٤من قًمو ٞمفٚمقم اًمّٓمٕم٤مم وقمرضف اًمّداظمؾ اًمّٓمٕم٤مم ص٤مطم٥م

 .ومٞمف ؼميم٦مًمٚم ؾمب٥م اًمّٓمٕم٤مم غمقم ٦مامقمجلا اضمتامع
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 الحديث الطاذر
إذا أـؾ أحدـؿ : ؿال  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  أنّ ,   ظـ ابـ ظباسٍ  -388

 ( ). فاؾعؼَ فا , أو يُ عؼَ ؾه حتك ييَد  ضعامًا ؾال يؿسْح 

 

ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء  ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ذم (ضعامًا  أحدـؿ ؾأـ إذا) :  ؿقفف

 ." اًمّٓمٕم٤مم ُمـ أطمديمؿ ؾأيم إذا "قمٜمد ُمسٚمؿ 

 قمـ اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ؿٌ ٚمسزاد ُم  ( يده يؿسح الؾ) :  قففؿ

 ٕمؼٚمي طمّتك ؾٜمديعمسم٤م يده يٛمسح ومال " ٗمظٚمسم ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب

 ."أص٤مسمٕمف

 أّٟمف،  ـ ضم٤مسمر قم ٤مرثحلا سمـ ؾمٕمٞمد قمـذم صحٞمح اًمبخ٤مري  ٙمـًم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  زُم٤من يمٜم٤ّم ىمد .ٓ : لوم٘م٤م .؟ اًمٜم٤ّمر ُمّس٧م مم٤ّم قضقءًما قمـ فًمؾم٠م

َّٓ  اًمّٓمٕم٤مم ُمـ ؽًمذ ؾُمث جدٟم ٓ  ٜم٤مًم يٙمـ ملَ  وضمدٟم٤مه ٟمحـ وم٢مذا،  ٞمالً ٚمىم إ

َّٓ  ُمٜم٤مديؾ   ." ٟمتقّض٠م ٓو كّم ّمٟمُ  صمؿّ ،  وأىمداُمٜم٤م وؾمقاقمدٟم٤م أيمّٗمٜم٤م إ

 قًم أّّنؿ غمقم يدّل  وُمٗمٝمقُمف ، ُمٜم٤مديؾ ؿهل يٙمـ ملَ  أّّنؿ ذم سيحوهق 

 .هب٤م سحقاعمَ  ُمٜم٤مديؾ ؿهل يم٤مٟم٧م

 ٙمؿحلا ؾسم،  فًم ُمٗمٝمقم ٓو،  وضمد ُمـ غمقم اًمٜمّٝمل طمدي٨م ومٞمحٛمؾ

 .ٜمديؾعما سمٖمػم ُمسح قًم ؽًميمذ

 إذا " ٗمظٚمسم ضم٤مسمر  قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب رواي٦م ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرجو

__________________ 
وُمسٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ( 6306)وُمسٚمؿ ( 6633)٤مري أظمرضمف اًمبخ( 6)

 .ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م يمالمه٤م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمب٤مس ( 6306)
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 ." يٛمّّمٝم٤م طمّتك يده يٛمسح الوم أطمديمؿ ـمٕمؿ

 ٜمديؾعما هٜم٤م ؾٜمديعمسم٤م رادعما أنّ :  " اًمنّميٕم٦م حم٤مؾمـ " ذم ٘مّٗم٤ملًما وذيمر

 .ٖمسؾًما سمٕمد ٛمسحًمٚم دّ ٕمعما ٜمديؾعما ٓ ، اًمّزهقُم٦م ٦مًمزاإل ٕمدّ عما

 ي٠ميمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ؿٚمُمس قمٜمد ؽًمُم٤م سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ذمو

 .ٕم٘مٝم٤مًم ومرغ وم٢مذا ، أص٤مسمع ثالسمث

 .ٞمدًما ص٤مسمعٕا غمقم ؼٚمأـم يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

 ومٞمِمٛمؾ،  يمّٚمٝم٤م ٙمّػ ًما ٞمدًمسم٤م رادعما يٙمقن أن مموٕا وهق:  وحيتؿؾ

 .سمبٕمْمٝم٤م أو وم٘مط سم٠مص٤مسمٕمف أو يمّٚمٝم٤م سمٙمّٗمف ؾأيم ُمـ ٙمؿحلا

 ٙمّػ ًمسم٤م يمؾٕا غمقم يدّل :  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ٕمريبّ ًما اسمـ لىم٤مو

 قم٤مدة ؽًمذ يٛمٙمـ ٓو ، حؿٚماًم ويٜمٝمش ٕمٔمؿًما يتٕمّرق يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف يمّٚمٝم٤م

 َّٓ   .يمّٚمٝم٤م ٙمّػ ًمسم٤م إ

 هق ٙمـًم،  ٛمٜم٤مٚمّ ؾم ، ثالسم٤مًمثّ  يٛمٙمـ ّٟمفٕ،  ٟمٔمرٌ  ومٞمف:  ؿمٞمخٜم٤م لوىم٤م

 غمقم يدّل  ٓ رّضورةاًم حمّؾ  ٙمـًم،  ٛمٜم٤مٚمّ ؾم ، هب٤م آيمؾ ٓ يمّٚمٝم٤م سمٙمّٗمف ممسؽ

  .طمقالٕا قمٛمقم

 أص٤مسمع ثالسمث يمؾٕا اًمّسٜم٦ّم أنّ ،  ؽًمُم٤م سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ُمـ وي١مظمذ

 قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرج وىمد ، اً ضم٤مئز ُمٜمٝم٤م سم٠ميمثر يمؾٕا يم٤من وإن، 

 ٕمؼًم ؾأيم إذا قمّب٤مس اسمـ رأى أّٟمف،  يزيد أيب سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ؾمٗمٞم٤من

 .ثالاًمثّ  أص٤مسمٕمف

 وشمٙمبػم دبٕا وؾمقء اًمنّمه ُمـ ُمٜمٝم٤م رسم٠ميمث يمؾٕوا:  قمٞم٤مض لىم٤م

 ُمـ وإُمس٤ميمٝم٤م اًمّٚم٘مٛم٦م ٛمٕمفجل ؽًمذ ممإ ُمْمٓمر   همػم ّٟمفٕو ، اًمّٚم٘مٛم٦م
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 ٗمٞمٗمفٚمشم وقمدم اًمّٓمٕم٤مم ّٗم٦مخل ؽًمذ ممإ اضٓمرّ  وم٢من ، ثالاًمثّ  ضمٝم٤مهت٤م

 .٤مُمس٦مخلا أو سم٤مًمّراسمٕم٦م ومٞمدقمٛمف ثالسم٤مًمثّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، ؿمٝم٤مب اسمـ ُمرؾمؾ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرج وىمد

   .سمخٛمسٍ  ؾأيم،  ؾأيم إذا يم٤من

 .٤ملحلا فالسم٤مظمت يمٕم٥م طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف ؾقجؿع

  هق ٕم٘مٝم٤مٚمي:  أي . صمّل الاًمثّ  ُمـ أّوًمف سمٗمتح ( عؼفاؾيَ  حّتك) :  ؿقفف

 .همػمه ٕم٘مٝم٤مٚمي:  أي . اًمّرسم٤مقمّل  ُمـ أّوًمف سمْمؿّ  ( عؼفاؾيُ  أو) : ؿقفف 

 زوضم٦م ُمـ ؽًمذ يت٘مّذر ٓ ممّـ همػمه ٕم٤مقًمْ إِ  رادعما:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ؼميم٦مًما يٕمت٘مد ٛمٞمذٍ ٚميمت ُمٕمٜم٤مهؿ ذم يم٤من ُمـ ويمذا ، دًموو وظم٤مدم وضم٤مري٦م

  .وٟمحقه٤م ؿم٤مة ٕم٘مٝم٤مًمأ قًم ويمذا ، ٕم٘مٝم٤مٚمسم

 يم٤مٟم٤م وم٢من:  لىم٤م صمؿّ  ، اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  " أو " ىمقًمف إنّ :  بٞمٝم٘مّل ًما لوىم٤م

 يت٘مّدر ٓ أّٟمف ؿٚميٕم ُمـ أو،  اً صٖمػم ٕم٘مٝم٤مٚمي أن أراد وم٢مّٟمام،  حمٗمقفملم ٤مً َجٞمٕم

 .هب٤م

 ٕم٘مٝم٤مٚمي سمٛمٕمٜمك ومٞمٙمقن،  ومٛمف إصبٕمف ٕمؼٚمي أن أراد يٙمقن أن : وحيتؿؾ

  .ٚمِّمّؽ ًم " أو " ومتٙمقن يٕمٜمل ،

 وم٢مّٟمف اًمّرواي٤مت سمٕمض ذم ُمبّٞمٜم٦م هذا قِمٚم٦َّم ضم٤مءت:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ومٞمف ؽًمذ ىمبؾ ُمسحٝم٤م سم٠منّ  ؾٚمّ يٕم وىمد " ؼميم٦مًما ـمٕم٤مُمف أّي  ذم يدري ٓ "

 صّح  إذا ٙمـًم ، سم٤مًمّريؼ قمٜمف ؾمتٖمٜم٤مءٓا ُمع سمف يٛمسح ٤معمِ  قي٨مٚمشم زي٤مدة

  .قمٜمف ٕمدليُ  ملَ  ؾٞمٚمسم٤مًمّتٕم دي٨محلا

 ٗمٔمفًمو،  ضم٤مسمر طمدي٨م آظمر ذم ؿٚمُمس أظمرضمف صحٞمح دي٨محلا:  ٧مٚمىم
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 ًى أذ ُمـ أص٤مهب٤م ُم٤م ٞمٛمطٚموم أطمديمؿ ًم٘مٛم٦م ؾم٘مٓم٧م إذا : ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ

 أّي  ذم يدري ٓ وم٢مّٟمف ، ٕم٘مٝم٤مٚمي أو ٕم٘مٝم٤مٚمي طمّتك يده يٛمسح ٓو ، ٝم٤مٚمٞم٠ميمًمو

 اًمّّمحٗم٦م يرومع ٓو " قضمفًما هذا ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  ٞمفوم زاد .ؼميم٦مًما ـمٕم٤مُمف

 ." ٕم٘مٝم٤مٚمي أو ٕم٘مٝم٤مٚمي طمّتك

 ُمـ ٚمّٓمؼماينّ ًمو ، صحٞمح سمسٜمدٍ  ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ محدٕو

 " فًم يب٤مرك ـمٕم٤مُمف أّي  ذم يدري ٓ وم٢مّٟمف " ٗمظٚمسم ٟمحقه ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 .٤مً أيْم هريرة أيب طمدي٨م وُمـ،  أٟمس طمدي٨م ُمـ ٟمحقه ؿٍ ٚمسعمو، 

 تانؾظ حٙمؿًمٚم يٙمقن وم٘مد ، اًمِّمٞمخ ذيمره ُم٤م متٜمع ٓ ذيمقرةعما ٦مٚمَّ ٕمًموا

 .همػمه٤م يٜمٗمل ٓ واطمدة غمقم واًمّتٜمّمٞمص ، وم٠ميمثر

 يتٝم٤مون الئًم ؽًمسمذ أُمر إّٟمام:  لوم٘م٤م أخرى ِظَؾة قمٞم٤مض أسمدى وىمد

  .اًمّٓمٕم٤مم ؾٞمٚمسم٘م

 ذيًما اًمّٓمٕم٤مم أنّ :  " ؼميم٦مًما ـمٕم٤مُمف أّي  ذم " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 سم٘مل ومٞمام أو،  ؾأيم ومٞمام ؼميم٦مًما ؽٚمشم أنّ  يدري ٓ سمريم٦م ومٞمف ٟمس٤منإلا حيرض

 ، اًمّس٤مىمٓم٦م اًمّٚم٘مٛم٦م ذم أو،  ٘مّمٕم٦مًما أؾمٗمؾ ذم سم٘مل ومٞمام أو،  أص٤مسمٕمف غمقم

  . ٟمتٝمكا .ؼميم٦مًما ؾتحّمٞمًم يمّٚمف هذا غمقم حي٤مومظ أن ومٞمٜمبٖمل

 إنّ  " دي٨محلا أّول ضم٤مسمر قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب رواي٦م ذم ؿٚمسعم وىمع وىمد

 قمٜمد حيرضه طمّتك ، ؿم٠مٟمف ُمـ رء ّؾ يم قمٜمد أطمديمؿ حيرض اًمِّمٞمٓم٤من

،  ًى أذ ُمـ هب٤م يم٤من ُم٤م ٞمٛمطٚموم اًمّٚم٘مٛم٦م أطمديمؿ ُمـ ؾم٘مٓم٧م وم٢مذا ، ـمٕم٤مُمف

 " وزاد،  أٟمس طمدي٨م ذم ٟمحقه فًمو،  " ٚمِّمٞمٓم٤منًم يدقمٝم٤م ٓو ٝم٤مٚمٞم٠ميمًم صمؿّ 

 ." ٘مّمٕم٦مًما ٧مٚمسشمُ  سم٠من وأُمر
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 .اًمّٓمٕم٤مم ُمـ ومٞمٝم٤م سم٘مل ُم٤م عشمتب   ٧مٚماًمسَّ :  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 قم٤مىمبتف ؿٚموشمس،  اًمّتٖمذي٦م سمف حتّمؾ ُم٤م ؼميم٦مًمسم٤م رادعموا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

  .اهلل قمٜمد ؿٚمٕمًموا ، اًمّٓم٤مقم٦م غمقم وي٘مّقي،  ذىٕا ُمـ

 .اً اؾمت٘مذار ص٤مسمعٕا ٕمؼًم يمره ُمـ غمقم ردّ  دي٨محلا وذم

 ذم أص٤مسمٕمف يٕمٞمد ّٟمفٕ،  يمؾٕا أصمٜم٤مء ذم فٚمومٕم قًم ؽًمذ حيّمؾ .ٟمٕمؿ

 .ري٘مف أصمر ٞمٝم٤مٚموقم،  اًمّٓمٕم٤مم

 ٕمؼًم أنّ  ومزقمٛمقا،  اًمؽّموّمف قم٘مٚمٝمؿ أومسد قمىم قم٤مب:  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 أو ص٤مسمعٕسم٤م ؼٚمقم ذيًما اًمّٓمٕم٤مم أنّ  ٛمقاٚميٕم ملَ  يم٠مّّنؿ ، ُمست٘مبح ص٤مسمعٕا

 اً ُمست٘مذر أضمزائف ؾم٤مئر يٙمـ ملَ  وإذا ، أيمٚمقه ُم٤م أضمزاء ُمـ ضمزء اًمّّمحٗم٦م

 ُمّّمف ُمـ أيمؼم ؽًمذ ذم ٞمسًمو ، اً ُمست٘مذر ُمٜمف ٞمسػمًما زءجلا يٙمـ ملَ 

 وم٘مد ، ؽًمسمذ سم٠مس ٓ أن ذم قم٤مىمؾ يِمّؽ  ٓو .ؿمٗمتٞمف سمب٤مـمـ أص٤مسمٕمف

،  ومٛمف وسم٤مـمـ أؾمٜم٤مٟمف ؽًمومٞمد ومٞمف ذم إصبٕمف ومٞمدظمؾ ٟمس٤منإلا يٛمْمٛمض

  .أدب ؾمقء أو ىمذارة ؽًمذ إنّ  أطمدٌ  ؾي٘م ملَ  صمؿّ 

 .اًمّٓمٕم٤مم سمٕمد ٞمدًما ُمسح اؾمتحب٤مب وومٞمف

 همٛمرٌ  ومٞمف ٞمسًم مم٤ّم ٖمسؾًما ممإ ومٞمف حيت٩م ملَ  ومٞمام حمّٚمف:  قمٞم٤مض لىم٤م

َّٓ  بفيذه ٓ مم٤ّم وًمزوضم٦مٌ   ذم اًمؽّمهمٞم٥م ُمـ دي٨محلا ذم ضم٤مء ٤معمَِ  ، ٖمسؾًما إ

  .شمريمف ُمـ ذرحلوا همسٚمف

،  ٕمؼًم سمٖمػم سحعموا ٖمسؾًما ُمٜمع ي٘متض ب٤مبًما وطمدي٨م،  لىم٤م يمذا

 .ؼميم٦مًمٚم حتّمٞمالً  دوّنام ٕمؼٚمسم٤مًم ُمرٕا ذم سيح ّٟمفٕ

 ٞمفٚموقم ، اًمّرائح٦م ٦مًمزاإل ٕمؼٚماًم سمٕمد ٖمسؾًما ممإ اًمٜمّدب يتٕملّم  ىمد .ٟمٕمؿ
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 صحٞمح سمسٜمدٍ  داود أسمق أظمرضمف وىمد ، ٞمفًمإ أؿم٤مر ذيًما ٨مديحلا حيٛمؾ

 وملَ  رٌ ٛمْ همَ  يده وذم سم٤مت ُمـ : رومٕمف هريرة أيب قمـ ؿٚمُمس ذط غمقم

َـّ  الوم رء وم٠مص٤مسمف يٖمسٚمف َّٓ  يٚمقُم  ىمقًمف دون اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف . ٟمٗمسف إ

 ." يٖمسٚمف وملَ "

 أو ل٠ميمقعميم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ رء إمه٤مل قمدم غمقم ح٤مومٔم٦معما وومٞمف

 .ٕمرفًما ذم اً طم٘مػم ٤مً شم٤مومٝم يم٤من وإن ، نموبعما

 ذم اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد قُمْجرة سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ذم وىمع : ةٌ ؾتؽؿ

 ي٠ميمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م : ٗمٔمفًمو،  ص٤مسمعٕا ٕمؼًم صٗم٦م "وؾمطٕا"

 ٕمؼٚمي رأيتف صمؿّ  ، قؾمٓمكًموا ٞمٝم٤مٚمشم تلًموا هب٤ممإلسم٤م:  ثالاًمثّ  سم٠مص٤مسمٕمف

 صمؿّ  ، ٞمٝم٤مٚمشم تلًما صمؿّ  ، قؾمٓمكًما:  يٛمسحٝم٤م أن ىمبؾ ثالاًمثّ  أص٤مسمٕمف

  .هب٤ممإلا

 قؾمٓمكًما أنّ ،  ومٞمف اًمّّسّ  يم٠منّ :  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م لىم٤م

 ّّن٤مٕو ، همػمه٤م ُمـ أيمثر اًمّٓمٕم٤مم ُمـ ومٞمٝم٤م ومٞمب٘مك أـمقل ّّن٤مٕ،  ٤مً قيثٚمشم أيمثر

 .اًمّٓمٕم٤مم ذم شمٜمزل ُم٤م أّول ٤مهلٓمقًم

 اسمتدأ وم٢مذا ، وضمٝمف ضمٝم٦م ممإ يمّٗمف سمٓمـ يٙمقن ٕمؼٚمي ذيًما أنّ :  وحيتؿؾ

 واهلل ، هب٤ممإلا ؽًمويمذ يٛمٞمٜمف ضمٝم٦م غمقم اًمّسّب٤مسم٦م ممإ ؾاٟمت٘م ؾمٓمكقًمسم٤م

 .ؿٚمأقم
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 باب الصيذ
 ٦مٚمُمٕم٤مُم ؾوقمقُم ، اً صٞمد يّمٞمد ص٤مد ُمّمدر صؾٕا ذم اًمّّمٞمد

 .ّم٤مدعما ٞمقانحلا غمقم وم٠موىمع ؾمامءٕا

 
 رذر الحديث الحادي

,   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأتقت رشق: ؿال ,  بة اخلشـّل ؾظـ أيب ثع -389

, أؾـلـؾ يف آكقتفؿ ,  ـتاٍب  ؾ , إكا بلرض ؿقٍم أهاهلل يا رشقَل : ؾؼؾت 

ؿ , وبؽؾبل عؾَ ؿُ , أصقد بؼقد وبؽؾبل افذي فقس بِ  ويف أرض صقدٍ ؟ 

ؾنن  ( ) افؽتاب ؾمـ آكقة أه ا ما ذـرتأمَ : ؿ , ؾام يصؾح يل ؟ ؿال عؾَ ادُ 

جتدوا ؾاؽسؾقها وـؾقا ؾقفا ,  لَ وجدتؿ ؽرها ؾال تلـؾقا ؾقفا , وإن 

بؽؾبؽ  َت , وما صَد  ؾؾؽ ( ) اشؿ اهلل بؼقشؽ , ؾذـرَت  صدَت وما 

 ؿ ؾلدرـَت عؾَ بؽؾبؽ ؽر ادُ  َت , وما صّد  ؾؾؽ اشؿ اهلل ؿ ؾذـرَت ؾَ عادُ 

 ( ).ؾذـاتف ؾؽُ 

 

 ٕمجٛمتلمعما اًمِّملم وومتح ٤مءخلا سمْمؿّ  ( شـلّ خلا بةؾثع أيب ظـ) :  ؿقفف

__________________ 
( يٕمٜمل)يمذا ومٞمف (  -٦م أهؾ اًمٙمت٤مب يٕمٜمل ُمـ آٟمٞم -أُّم٤م ُم٤مذيمرت ) ذم سمٕمض ٟمسخ اًمٕمٛمدة  (6)

 .واًمّمقاب ُم٤م أصمبتّف .وًمٞمس٧م ذم اًمّمحٞمحلم . وٓ وضمف هل٤م

. وًمٞمس٧م ذم اًمّمحٞمحلم .ذم هذا اعمقضع واًمذي سمٕمده( قمٚمٞمف)ٓمبققم٦م زي٤مدة ذم اًمٜمسخ اعم (6)

 .وومٞمف هذه اًمزي٤مدة .وىمد أظمرضمف َج٤مقم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمسٜمـ واًمّمح٤مح قمـ ؿمٞمقخ اًمِمٞمخلم

ُمـ ـمريؼ طمٞمقة سمـ ( 6403)وُمسٚمؿ ( 6622،  6623،  6626)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 0)

 . قمـ أيب صمٕمٚمب٦م ذيح قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يزيد اًمدُمِم٘مل قمـ أيب إدريس اخلقٓين
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 سمٗمتح . ٥مٚمشمٖم سمـ وسمرة سمـ اًمٜمّٛمر ُمـ سمٓمـ ظمِملم سمٜمل ممإ ٟمسب٦م ، ٟمقن صمؿّ 

 سمـ قانٚمطم اسمـ ُمقطّمدة سمٕمده٤م مالاًم ويمّس ٕمجٛم٦معما وؾمٙمقن ثٜم٤ّمةعما

  .ىمْم٤مقم٦م سمـ ٤مّف حلا سمـ قمٛمران

 .بةؾثع أيب اشؿ يف ػؾواخت

،  ٟم٤مؿم٥م:  ؾوؿق،  ضمرهؿ:  ؾوؿق،  يمثرٕا ىمقل وهق . ضمرصمقم:  ؾؾؼق

 وهق ضمرصمقُم٦م:  ؾوؿق،  إؿمب٤مع سمٖمػم ٙمـًم لوّ ٕيم٤م وهق .ضمرصمؿ:  ؾوؿق

 ذٓ:  ؾوؿق،  ٟم٤مذ:  ؾوؿق،  همرٟمقق:  ؾوؿق ، ه٤مء سمزي٤مدة ٙمـًم لوّ ٕيم٤م

 .ؿمقُمف ٓ : ؾوؿق،  ؿمـٓ:  ؾوؿق،  شٓ:  ؾوؿق، 

 .أبقف اشؿ يف ػؾواخت

،  سمٛمٕمجٛم٦مٍ  ؾوؿق ، ٦مٍ ٚمسمٛمٝمٛم ٟم٤مؾم٥م ؾوؿق،  ٟم٤مؿم٥م ؾوؿق،  قمٛمرو ؾؾؼق

،  ؿمؿٓ ؾوؿق،  ؿمـٓ ؾوؿق ، شٓ ؾوؿق،  ذ ٓ ؾوؿق،  ٟم٤مذ ؾوؿق

 .ضمرصمقم ؾوؿق،  ضمرهؿ ؾوؿق،  محػم ؾوؿق،  ٝمؿٚمضم ؾقوؿ،  ؾمؿٓ ؾوؿق

 ويم٤من ، اً ضمدّ  يمثػمة أىمقال سم٤مًمؽّميمٞم٥م أسمٞمف واؾمؿ اؾمٛمف ُمـ وجيتٛمع

 ، ٛمقاٚموم٠مؾم ىمقُمف ممإ وشمقضّمف،  اًمّرضقان سمٞمٕم٦م وؿمٝمد ظمٞمؼم ىمبؾ ُمفالإؾم

 .٤مً أيْم ؿٚمأؾم،  قمٛمرو فًم ي٘م٤مل أخ فًمو

 يٕمٜمل ( ـتاب أهؾ ؿقم بلرض إّكا اهلل يا رشقَل :  تؾؿ) :  ؿقفف

،  وشمٜمٍّموا اًمِّم٤مم ؾمٙمٜمقا ىمد ٕمربًما ىمب٤مئؾ ُمـ َج٤مقم٦مٌ  ويم٤من ، سم٤مًمِّم٤مم

 أيب آل ظمِملم سمٜمق ُمٜمٝمؿ ىمْم٤مقم٦م ُمـ وسمٓمقن وهبز وشمٜمقخ همّس٤من آل ُمٜمٝمؿ

  .ب٦مٚمصمٕم

 قابجلا وىمع وىمد ، آٟمٞم٦م َجع واينٕوا . إٟم٤مء َجع ( آكقتفؿ يف) :  ؿقفف



 باب الصيـدكتاب األططمظ       
278 

 وم٤مهمسٚمقه٤م دوادم ملَ  وإن،  ومٞمٝم٤م شم٠ميمٚمقا الوم همػمه٤م وضمدشمؿ وم٢من " قمٜمف

 ." ومٞمٝم٤م ويمٚمقا

 شمتقىّمػ ٙمت٤مبًما أهؾ آٟمّٞم٦م اؾمتٕمامل أنّ  رأى ـُمَ  ُمرٕا هبذا ؽومتٛمّس 

  .سمستٝم٤مالسمٛم يتدّيـ ُمـ .ومـفؿ .اًمٜمّج٤مؾم٦م اؾمتٕمامهلؿ ٙمثرةًم ٖمسؾًما غمقم

 شمٕم٤مرض غمقم سمٜم٤مء ؽفذ يف ػؼفاءفا ػؾاخت وؿد:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 سم٠منّ :  دي٨محلا هذا ٞمفٚمقم دلَّ  سمام َُمـ ىم٤مل واطمت٩ّم  . ٥مًمٖم٤مًموا صؾٕا

ـّ  ـّ  غمقم راضمح ٥مًمٖم٤مًما ُمـ ستٗم٤مدعما اًمّٔم  .صؾٕا ُمـ ستٗم٤مدعما اًمّٔم

 : بجقابغ اًمٜمّج٤مؾم٦م شمتحّ٘مؼ طمّتك ؾصًمأل ٙمؿحلا سم٠منّ  َُمـ ىم٤مل وأضم٤مب

 ٤مً َجٕم ٤مً اطمتٞم٤مـم ؾمتحب٤مبٓا غمقم حمٛمقل ؾٖمسًمسم٤م ُمرٕا أنّ :  أحدمها

 .ؾصٕسم٤م اًمّتٛمّسؽ غمقم دلَّ  ُم٤م وسملم سمٞمٜمف

  .ومٞمف اًمٜمّج٤مؾم٦م يتحّ٘مؼ ُمـ طم٤مل ب٦مٚمصمٕم أيب سمحدي٨م رادعما نّ أ:  افّثاين

 حتّؾ  ٓ ٙمقّنؿًم،  ٟمجس٦م أواٟمٞمٝمؿ نّ ٕ،  جقسعما ذيمر وي١مّيده

  .ذسم٤مئحٝمؿ

 ومٞمٝم٤م يٓمبخ ُمـ آٟمٞم٦م ب٦مٚمصمٕم أيب طمدي٨م ذم ٟمٞم٦مٔسم٤م رادعما:  اًمٜمّقوّي  لوىم٤م

 داود أيب رواي٦م ذم سمف اًمّتٍميح وىمع يمام ٛمرخلا ومٞمٝم٤م وينمب ٜمزيرخلا ؿحل

،  ٜمزيرخلا ىمدورهؿ ذم يٓمبخقن وهؿ ، ٙمت٤مبًما أهؾ ٟمج٤مور إّٟم٤م "

  ."قابجلا ومذيمر : لوم٘م٤م،  ٛمرخلا آٟمٞمتٝمؿ ذم وينمسمقن

 ذم ٦مٚمُمستٕمٛم ٞمس٧مًم تلًما ٙمّٗم٤مرًما آٟمّٞم٦م ؼٚمُمٓم ومٛمرادهؿ . ٗم٘مٝم٤مءًما وأُّم٤م

 ممإو يم٤من وإن ، قمٜمدهؿ شمٖمسؾ ملَ  قًمو اؾمتٕمامهل٤م جيقز وم٢مّٟمف،  اًمٜمّج٤مؾم٦م

 .ؽًمذ ذم ٙمراه٦مًما ثبقتًم ٓ فالخلا ُمـ خروجًمٚم ٖمسؾًما
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 قابجلا غمقم سمٜم٤مء ٤مً ُمٙمروه همسؾ السم اؾمتٕمامهل٤م يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 رظمّم٦م ٖمسؾًما ُمع اؾمتٕمامهل٤م وأنّ  ، دي٨محلا ُمـ اًمّٔم٤مهر وهق،  ّولٕا

 ومٞمٝم٤م يمؾٕا قمـ ٚمٜمّٝملًم يمراه٦م السم ضم٤مز جيد ملَ  وم٢من،  همػمه٤م وضمد إذا

  .همسٚمٝم٤م ُمع همػمه٤م قمدم غمقم ذنإلا ٞمؼٚموشمٕم،  ٤مً ٘مٚمُمٓم

 غمقم ٛمرخلا آٟمّٞم٦م يمّس يتٕملّم  إّٟمف:  ؿهل٘مقًم ؽّقةفادا بعض هبذا ومتّسؽ

 .ؾٖمسًمسم٤م شمٓمٝمر ٓ أّّن٤م غمقم سمٜم٤مء طم٤مل يمّؾ 

 يم٤من ٤معمََ  ٤مهل اً ُمٓمّٝمر يم٤من قًم ٖمسؾًما نّ ٕ،  ذيمقرعما ؾسم٤مًمّتٗمّمٞم لواؾمتد

 .ُمٕمٜمك ؾٚمّتٗمّمٞمًم

 شمٓمٝمر ٓ سمحٞم٨م ٟمجس٦م شمّمػم ٕملمًما يمقن ذم يٜمحٍم ملَ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ذيًما ٟم٤مءإلا وم٢منّ  ، مموٕسم٤م ظمذًمأل اًمّتٗمّمٞمؾ يٙمقن أن حيتؿؾ ؾسم،  أصالً 

 حجٛم٦معما ذم اًمنّمب يٙمره يمام ؾهمس قًمو،  يست٘مذر ٜمزيرخلا ومٞمف يٓمبخ

 .اً اؾمت٘مذار ٧مٚمهمس قًمو

 أهؾ آٟمّٞم٦م اؾمتٕمامل جيقز ٓ:  لوم٘م٤م فم٤مهرّيتف غمقم حزم ابـ وُمِمك

َّٓ  ٙمت٤مبًما   .همسٚمٝم٤م:  افّثاين .همػمه٤م جيد ٓ أن:  أحدمها .سمنمـملم إ

 غمقم دال   همػمه٤م دوم٘مْ  قمٜمد ؾٖمسًمسم٤م أُمره أنّ  ُمـ شم٘مّدم سمام:  وأضمٞم٥م

 ذم ٖم٦مًمٛمب٤مًمٚم همػمه٤م وضمقد قمٜمد سم٤مضمتٜم٤مهب٤م ُمرٕوا ، ؾٖمسًمسم٤م ـمٝم٤مرهت٤م

 ٘مدورًما سمٙمّس ُمرٕا ذم .اًمبخ٤مري قمٜمد ٛم٦مٚمؾم طمدي٨م ذم يمام قمٜمٝم٤م اًمّتٜمٗمػم

 ، " ذاك وأ:  لوم٘م٤م ؟ ٟمٖمسٚمٝم٤م أو:  رضمٌؾ  لوم٘م٤م ، ٞمت٦معما ومٞمٝم٤م ـمبخ٧م تلًما

 ، ٤مً شمرظمٞمّم ٖمسؾًما ذم أذن صمؿّ  قمٜمٝم٤م اًمّتٜمٗمػم ذم ٖم٦مًمٛمب٤مًمٚم ٙمّسًمسم٤م وم٠مُمر

 .ؿٚمأقم واهلل .هٜم٤م هذا يّتجف ؽًمومٙمذ
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 .جقسعما غمقم ٤مً ُمٜمّمقص دي٨محلا ـمرق سمٕمض ذم ورد :تؽؿقؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾؾمئ : ب٦مٚمصمٕم أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  ومٕمٜمد

 .ومٞمٝم٤م ـمبخقاوا همسالً  أٟم٘مقه٤م:  لوم٘م٤م ، جقسعما ىمدور قمـ

 ٞمٝمقدًما هبذا ٟمٛمرّ  إّٟم٤م:  ٧مٚمىم : ب٦مٚمصمٕم أسمك قمـ آظمر وضمف ُمـ ٗمظًم وذم

 .دي٨محلا ، آٟمٞمتٝمؿ همػم جدٟم الوم جقسعموا واًمٜمّّم٤مرى

،  ٙمت٤مبًما أهؾ آٟمٞم٦م ذم ٙمؿحلا ُمع ػٚمخيت ٓ جقسعما آٟمٞم٦م ذم ٙمؿحلوا

 .إؿمٙم٤مل الوم ٙمت٤مبًما ؾيم٠مه ذسم٤مئحٝمؿ حتّؾ  ٙمقّنؿًم يم٤مٟم٧م إنْ  ٦مٚمٕمًما نّ ٕ

 ىمد ويٖمرىمقن ذسم٤مئحٝمؿ ومٞمٝم٤م يٓمبخقن تلًما ٟمٞم٦مٔا ومتٙمقن حتّؾ  ٓ أو

 يتدّيٜمقن ٓ أّّنؿ سم٤مقمتب٤مر ؽًميمذ ٙمت٤مبًما وم٠مهؾ ، ٞمت٦معما ىم٤مةالسمٛم شمٜمّجس٧م

 ٛمرخلا ومٞمٝم٤م ويْمٕمقن ٜمزيرخلا ومٞمٝم٤م يٓمبخقن وسم٠مّّنؿ،  اًمٜمّج٤مؾم٦م سم٤مضمتٜم٤مب

 .وهمػمه٤م

 ُمع ٟمٖمزو يمٜم٤ّم : ضم٤مسمر قمـ بّزارًموا داود أسمق أظمرضمف ُم٤م اًمّث٤مين وي١مّيد

 ؽًمذ يٕمٞم٥م الوم،  هب٤م ومٜمستٛمتع نميملمعما آٟمٞم٦م ُمـ ومٜمّمٞم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم

 ." ومٞمٝم٤م وٟم٠ميمؾ ومٜمٖمسٚمٝم٤م " بّزارًما رواي٦م وذم ، داود أيب ٗمظًم .ٞمٜم٤مٚمقم

 وهل ، ُمٕمرووم٦م ٘مقسًما ( بؼقد أصقُد  صقدٍ  أرضِ يف و) :  ؿقفف

 ذم يب٘مك ذيًما اًمّثٛمر غمقم ٤مً أيْم ٘مقسًما ٗمظًم ؼٚمويٓم ، ُمريّمب٦م وهمػم ُمريّمب٦م

 .هٜم٤م اً ُمراد ٞمسًمو،  ٦مٚمخاًمٜمّ  أؾمٗمؾ

ضمقاب (  ْؾ اشؿ اهلل ظؾقف ؾؽُ  بؼقشؽ , ؾذـرَت  وما صدَت  ): ؿقفف 

  ." سم٘مقد أصٞمد صٞمد أرضذم و "ىمقًمف 

 وؿد اًمّذسمٞمح٦م ، غموقم اًمّّمٞمد غمقم اًمّتسٛمٞم٦م أوضم٥م ُمـ سمف متّسؽو
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َٓ ،  ُمنموقمّٞمتٝم٤م غمقم أمجعقا  حّؾ  يف اً ذض ـقهنا يف ػقاؾاخت أهّنؿ إ

 .ـؾٕا

 ؽًمُم٤م قمـ رواي٦م وهل،  وـم٤مئٗم٦م اًمِّم٤مومٕمّل  ذه٥م: ول افؼقل إ

  .يمؾٕا طمّؾ  ذم ي٘مدح ملَ  اً ؾمٝمق أو اً قمٛمد شمريمٝم٤م ومٛمـ ، ؾمٜم٦ّم أّّن٤م وأمحد

 أّّن٤م ممإ وـم٤مئٗم٦م صمقر وأسمق قمٜمف اًمّراضمح ذم أمحد ذه٥م:  افؼقل افثاين

 يمؾٕا ذم ذنإلا ي٘م٤مفإلو ( ) قمدي   طمدي٨م ذم ٤مً ذـم ٝم٤مٚمٕمجل واضمب٦م

 قمٜمد اٟمتٗم٤مئف قمٜمد يٜمتٗمل قصػًمسم٤م ؼٚمّ ٕمعمُ وا ، ب٦مٚمصمٕم أيب طمدي٨م ذم ٞمٝم٤مٚمقم

 .قصػًما ُمـ أىمقى واًمنّمط ، ٗمٝمقمعمسم٤م ي٘مقل ُمـ

 ومٞمف أذن وُم٤م ، ٞمت٦معما حتريؿ صؾٕا سم٠منّ  . قضمقبًمسم٤م ٘مقلًما ويت٠ميّمد

 سم٤مٍق  سّٛمكعما وهمػم قصػًما واومؼ ٞمٝم٤مٚمقم سّٛمكعموم٤م ، صٗمتف شمراقمك ُمٜمٝم٤م

  .اًمّتحريؿ أصؾ غمقم

 امءٚمٕمًما وَج٤مهػم واًمّثقرّي  ؽًموُم٤م طمٜمٞمٗم٦م أسمق ذه٥م:  افؼقل افثافث

 .اً قمٛمد ٓ ٤مً ؾم٤مهٞم شمريمٝم٤م ـعم قازجلا ممإ

 .حترم ـػّقةحلا وظـد ؟ شمٙمره أو حترم ؾه:  ؽّقةفادا ظـ ػٚماظمت ٙمـًم

:  ؾوؿق ، يمؾٕا يٙمره أصّحفا:  أوجفٍ  ثةالث ٕمٛمدًما ذم افّشاؾعّقة وظـد

 ٓو } ممشمٕم٤م ٘مقًمفًم .يمؾٕا حيرم ٓو سم٤مًمؽّمك ي٠مصمؿ:  ؾوؿق ، مموٕا فالظم

 .{ ٗمسٌؼ ًم ٞمف وإّٟمفٚمقم اهلل اؾمؿ يذيمر ملَ  مم٤ّم شم٠ميمٚمقا

 .اٟمتٝمك .٤مً وم٤مؾم٘م سّٛمكيُ  ٓ واًمٜم٤ّمد: اًمبخ٤مري  لىم٤م

__________________ 
وإن ظم٤مًمٓمٝم٤م يمالٌب ُمـ همػمه٤م  "ًم٘مقًمف ومٞمف  .ؾمٞم٠ميت سمٕمد هذا احلدي٨م طمدي٨م قمدي  (6)

ٞم٧م قمغم يمٚمبؽ ، ومَل شمسّؿ قمغم همػمه   ."ومال شم٠ميمؾ ، وم٢مٟمام ؾَمٛمَّ
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 .سمف ٙمؿحلا ومٞمختّص ،  ٕم٤مُمدًمٚم قصػًما أنّ ،  ُمٜمٝم٤م وم٤مؾمتٜمبط

 وىمّقاه،  وضائػة أمحد ؿقل،  اًمّذسمٞمح٦م ذم ٕم٤مُمدًموا اًمٜم٤ّمد سملم واًمّتٗمرىم٦م

 ؽًمويمذ ٤مً ٘مٚمُمٓم جي٤مبإلا ي٦مٔا فم٤مهر سم٠منّ  ٤مً حمتجّ  " ءطمٞم٤مإلا " ذم زمّ ٖمزاًما

 وحتتؿؾ،  اًمّتٕمٛمٞمؿ حتتؿؾ اًمّرظمّم٦م غمقم ٦مًماًمّدا ظمب٤مرٕا وأنّ  ، ظمب٤مرٕا

 غمقم يمّٚمٝم٤م ٦مًمدٕا تجريًم ممأو ٞمفٚمقم محٚمف ومٙم٤من،  سم٤مًمٜم٤ّمد ظمتّم٤مصٓا

  .ٕم٤مُمدًما دون اًمٜم٤ّمد ويٕمذر،  فم٤مهره٤م

 ومٞمٛمـ : قمّب٤مس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦مُمـ ـمريؼ  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرج

 .اًمّتسٛمٞم٦م يذيمر ملَ  وإن،  اهلل اؾمؿ ومٞمف ؿٚمسعما:  لوم٘م٤م . اًمّتسٛمٞم٦م وٟمز ذسمح

 ، قمّب٤مس اسمـ قمـ ٤مً همالسم ؽًمُم٤م وذيمره .ُمقىمقف وهق ، صحٞمح وؾمٜمده

 .٤مً ُمرومققم قمّب٤مس اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف

 قمّب٤مس اسمـ قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  واًمّٓمؼمّي  ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق أظمرجو

 : لىم٤م { ٞمج٤مدًمقيمؿًم ٞم٤مئٝمؿًمأو ممإ ٞمقطمقنًم اًمِّمٞم٤مـملم وإنّ  } ىمقًمف ذم

 اؾمؿ ٞمفٚمقم يذيمر ملَ  وُم٤م،  شم٠ميمٚمقه الوم اهلل اؾمؿ ٞمفٚمقم ذيمر ُم٤م ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا

 .{ ٞمفٚمقم اهلل اؾمؿ يذيمر ملَ  مم٤ّم شم٠ميمٚمقا ٓو} :  ممشمٕم٤م اهلل لىم٤م ، ومٙمٚمقه اهلل

:  لىم٤م سقمّب٤م اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ٤مً أيْم واًمّٓمؼمّي  داود أسمق وأظمرج

 مم٤ّم شم٠ميمؾ ٓو،  ٜم٤مٚمىمت مم٤ّم شم٠ميمؾ:  وم٘م٤مًمقا،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ممإ ٞمٝمقدًما ضم٤مءت

 آظمر ممإ{ .. .ٞمفٚمقم اهلل اؾمؿ يذيمر ملَ  مم٤ّم شم٠ميمٚمقا ٓو }:  ٧مًمومٜمز ؟ اهلل فٚمىمت

  .ي٦مٔا

 .ٟمحقه قمّب٤مس اسمـ قمـ ح٦مٚمـم أيب سمـ كمّ قم ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  وأظمرج

 .قمٜمف ّنٞمتٙمؿ ومٞمام قهؿأـمٕمتٛم إن،  { نميمقنعم } ىمقًمف ممإ وؾم٤مق



 باب الصيـدكتاب األططمظ       
283 

 ٞمقطمقنًم اًمِّمٞم٤مـملم وإنّ  } ي٦مٔا هذه ذم ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ وُمـ

 ومذيمر اًمّذسمٞمح٦م ذم نميمقنعما ؿهلضم٤مد:  لىم٤م { ٞمج٤مدًمقيمؿًم ٞم٤مئٝمؿًمأو ممإ

 .ٟمحقه

،  ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ وُمـ ، ٟمحقه اًمّسّدّي  قمـ أؾمب٤مط ـمريؼ وُمـ

 ي٠مُمريمؿ:  لىم٤م ؟ { ٞمفٚمقم اهلل اؾمؿ ذيمر مم٤ّم ومٙمٚمقا } ىمقًمف ُم٤م:  ٕمٓم٤مءًم ٧مٚمىم

 ٓو } ىمقًمف ومام:  ٧مٚمىم ، واًمّذسمح واًمنّماب اًمّٓمٕم٤مم غمقم اؾمٛمف سمذيمر

 ذم يم٤مٟم٧م ذسم٤مئح قمـ يٜمٝمك:  لىم٤م؟  { ٞمفٚمقم اهلل اؾمؿ يذيمر ملَ  مم٤ّم شم٠ميمٚمقا

  .وصم٤منٕا غمقم ّٞم٦مٚم٤مهجلا

 اهلل اؾمؿ يذيمر أن ومٜمز ؿٚمسعما ذسمحف ُم٤م إنّ :  َُمـ ىم٤مل:  اًمّٓمؼمّي  لىم٤م

 ٞمفٚمقم قماّم  وظمروضمف ِمذوذهًم اًمّّمقاب ُمـ سمٕمٞمد ىمقل ومٝمق،  حيّؾ  ٓ ٞمفٚمقم

 .امقم٦مجلا

 يذيمر ملَ  ُم٤م أيمؾ أنّ :  يٕمٜمل وم٢مّٟمف،  { ٗمسؼًم وإّٟمف } ىمقًمف وأُّم٤م:  لىم٤م

  .ومسؼ اهلل ٖمػمًم سمف ؾَّ هأُ  وُم٤م،  ٞمت٦معما ُمـ ٞمفٚمقم اهلل اؾمؿ

  .ؽفذ فالخ أحدٍ  ظـ افّطزيّ  حيؽ ولَ 

 ٤مً ُمٜمسقىم { ٗمسٌؼ ًم وإّٟمف } ىمقًمف يمقن تلّخريـدا بعض ؾاؾمتِمٙم وىمد

 .ؾم٤مئغ همػم وهذا،  ظمؼمّي٦م وهذه بّٞم٦مٚمـم مموٕا ٦مٚمٛمجلا نّ ٕ ، ىمبٚمف ُم٤م غمقم

 ، ؽًمذ جيٞمزون حّ٘م٘ملمعما ُمـ شمبٕمف وُمـ ؾمٞمبقيف سم٠منّ  . ٘مقلًما هذا دّ ورُ 

 .ُمست٠مٟمٗم٦م ٦مٚمٛمجلا أنّ  ٤مٟمععما واّدقمك ، يمثػمة ؿمقاهد ؿهلو

 . ومسؼ أّٟمف ٤ملحلوا شم٠ميمٚمقه ٓ:  أي . ّٞم٦مًمطم٤م ٦مٚمٛمجلا:  َمـ ؿال ومـفؿ

 ىمقًمف ذم سملّم  ىمد ٗمسؼًمسم٤م رادعموا ، ٤مً ومس٘م يمقٟمف طم٤مل ذم شم٠ميمٚمقه ٓ:  أي
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 ممإ اًمّزضمر ومرضمع،  { سمف اهلل ٖمػمًم ؾأه ٤مً ومس٘م أو } ظمرىٕا ي٦مٔا ذم ممشمٕم٤م

 ؾأيم ُمـ ومسؼ ذم سحي٦م ي٦مٔا ٞمس٧مٚموم ، اهلل ٖمػمًم ذسمح ُم٤م أيمؾ قمـ اًمٜمّٝمل

  .اٟمتٝمك .شمسٛمٞم٦م سمٖمػم ذسمح ُم٤م

 ومٞمام ذيمقرعما ٟمقزع وىمد ، ي٦مٔا ُمٜمف طمّذرت ذيًما هق ٘مدرًما هذا ؾَّ ٕمًمو

،  ُمبّٞمٜم٦م ظمرىٕوا ٦مٚمجمٛم ي٦مٔا يمقن ُمـ اّدقم٤مه ُم٤م وُمٜمع،  ي٦مٔا ٞمفٚمقم ؾمح

   .هٜم٤م ٞمس٧مًم ٤مً ذوـم ؿّ صمَ  نّ ٕ

ؾمت٠ميت (  ؾاشؿ اهلل ؾؽ ؿ ؾذـرَت ؾَ عادُ وما صدت بؽؾبؽ  ): ؿقفف 

 .ُمب٤مطمثف ذم طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ اًمذي سمٕمده

 سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ داود أيب رواي٦م ذم اً ُمٗمّّس  وىمع ( ؾؾؽ ):  ؿقفف

ي٤م :  لىم٤م،  ب٦مٚمصمٕم أسمق فًم ي٘م٤مل ٤مً أقمراسمٞمّ  أنّ  ، ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م

 لىم٤م ؟ ىمقد ذم وأومتٜمل : وومٞمف . دي٨محلا . ب٦مٚمَّ ٙمُمُ  ٤مً سماليم زم إنّ  اهلل رؾمقَل 

 ؟ قمٜمّل شمٖمّٞم٥م وإنْ :  لىم٤م . ذيمّل  وهمػم ٤مً ذيمٞمّ  ىمقؾمؽ ٞمؽٚمقم رّدت ُم٤م ْؾ يمُ : 

  .ؾمٝمٛمؽ همػم اً أصمر ومٞمف دمد أو،  ّؾ يِّم  ملَ  ُم٤م . قمٜمؽ شمٖمّٞم٥م وإنْ :  لىم٤م

 .يٜمتـ:  أي . ٦مٚمصم٘مٞم مٓو ُمٙمسقرة ٦مٚمُمٝمٛم سمّم٤مدٍ  " يّمّؾ  " وىمقًمف

 .ذم احلدي٨م سمٕمده دي٨محلا هذا ُمب٤مطم٨م وؾمٞم٠ميت

،  واطمدة دومٕم٦م وإيراده٤م س٤مئؾعما َجع . ٗمقائدًما ُمـ دي٨محلا وذم

 .وأُّم٤م أُّم٤م .ٗمظٚمسم واطمدة واطمدة قمٜمٝم٤م قابجلا وشمٗمّمٞمؾ

 سم٤مًمّّمدُم٦م ُم٤مت إذا اًمّّمٞمد أنّ  ُمٗمٝمقُمف ( ْؾ ف ؾؽُ ذـاتَ  ؾلدرـَت ) : ؿقفف 

 .ي١ميمؾ ٓ ذيم٤مشمف يدرك أن ىمبؾ ُمـ

،  ومجرطمف اًمّّمٞمد أص٤مب إذا اًمّسٝمؿ أنّ  غمقم أمجعقا:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ لىم٤م
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 ُمـ أو قاءهلا ذم ؾم٘مقـمف ُمـ أو رحجلسم٤م ُم٤مت ؾه . يدر ملَ  قًمو أيمٚمف ضم٤مز

 ومؽمّدى ُمثالً  ضمبؾ غمقم وىمع قًم أّٟمف غمقم وأمجعقا.  رضٕا غمقم وىمققمف

َّٓ  ي١ميمؾ ٓ ُم٘م٤مشمٚمف يٜمٗمذ ملَ  إذا اًمّسٝمؿ وأنّ  ، ي١ميمؾ ٓ ومامت ُمٜمف  إذا إ

  .ذيم٤مشمف أدريم٧م

 ومٙم٠مّٟمف،  سمٕمده طمٞم٤مشمف يتقّهؿ ٓ ُم٤م اًمّّمٞمد ُمـ ىمٓمع إذا:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

 ؽفما مذهب مشفقر وهذا ، اًمّتذيمٞم٦م ُم٘م٤مم وم٘م٤مُم٧م اًمرّضسم٦م ؽٚمسمت أٟمٗمذه

 .وؽره

 قمـ قمٛمشٕا قمـ يقٟمس سمـ قمٞمسك قمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـروى  :تؽؿقؾ 

 مح٤مرٍ  رضمَؾ  َب رَض  رضمؾٍ  قمـ ُمسٕمقد اسمـ ؾئؾم:  لىم٤م وه٥م سمـ زيد

 .ويمٚمقه سم٘مل ُم٤م وذيّمقا،  ؾم٘مط ُم٤م دقمقا:  لوم٘م٤م .؟ وم٘مٓمٕمٝم٤م وطمٌّم 

 رضمؾ ذم لىم٤م،  سـحلا قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـوأظمرج 

 ٓ:  لىم٤م،  ُم٤مت صمؿّ  طمّل  وهق رضمالً  أو اً يد فُمٜم وم٠مسم٤منَ ،  اً صٞمد َب رَض 

َّٓ  ُمٜمف سم٤من ُم٤م شم٠ميمؾ ٓو . فشم٠ميمٚمْ   ، ؾم٤مقمتف ُمـ ومٞمٛمقت ومت٘مٓمٕمف شمرضسمف أن إ

 .فٚمٞم٠ميمٚموم ؽًميمذ يم٤من وم٢مذا

 قمـ قمٛمشٕا قمـ قمّٞم٤مش سمـ سمٙمر أسمق طمّدصمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب اسمـروى و

،  قمْمق ُمٜمف ومب٤من اًمّّمٞمد اًمّرضمؾ رضب إذا:  لىم٤م ٘مٛم٦مٚمقم قمـ إسمراهٞمؿ

 .سم٘مل ُم٤م ؾوأيم،  ؾم٘مط ُم٤م شمرك

 .ةفسلدا هذه يف ػقاؾاخت:  ـذردا ابـ لؿا

 وذكّ  ، ُمٜمف ٕمْمقًما شم٠ميمؾ ٓ:  وقمٓم٤مء قمّب٤مس اسمـ لىم٤م:  افؼقل إول

 .فٚمويم اًمّّمٞمد
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 الوم ُمٜمف ٕمْمقًما ؾم٘مقط سمٕمد ٤مً طمٞمّ  قمدا إن:  قمٙمرُم٦م لىم٤م:  افؼقل افثاين

 .فٚميم فٚمومٙم رضسمف طملم ُم٤مت وإن ، فٚمويم اًمّّمٞمد وذكّ ،  ٕمْمقًما شم٠ميمؾ

 إذا أىمّؾ  أو ىمٓمٕمتلم يٜم٘مٓمع أن ومرق ٓ:  لوىم٤م،  اًمِّم٤مومٕمّل  لىم٤م وسمف

  اًمرّضسم٦م ؽٚمشم ُمـ ُم٤مت

 ٤مً َجٞمٕم اليمأُ  ٟمّمٗملم ىمٓمٕمف إن طمٜمٞمٗم٦م وأيب اًمّثقرّي  قمـ:  افؼقل افثافث

 اًمّثٚمثلم ؾيمأَ  زٕمجُ ًما كمي ومم٤ّم ، ؽًمومٙمذ اًمّرأس كمي مم٤ّم اًمّثٚم٨َم  ىمٓمع وإن ،

 .زٕمجُ ًما كمي ذيًما اًمّثٚم٨م ي٠ميمؾ ٓو . اًمّرأس كمي مم٤ّم
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 الحديث الثاني رذر
:  ؿؾت: ؿال ,  , ظـ ظدّي بـ حاتؿ  ظـ مهام بـ احلارث -397

ؿة ؾقؿسؽـ ظّع , وأذـر اشؿ ؾَ عرشؾ افؽالب ادُ اهلل , إين أُ  يا رشقَل 

اهلل ظؾقف ,  اشؿَ  ؿ , وذـرَت عؾَ ادُ  ـؾبَؽ  إذا أرشؾَت : , ؾؼال ظؾقف اهلل 

 لَ , ما  ـَ ؿتؾْ  وإنْ : , ؿال  ـَ ؾْ ؿت وإنْ : ما أمسؽ ظؾقؽ , ؿؾت  ْؾ ؾؽُ 

ـْ  عراض افصقد , ؾنين أرمل باْدِ : فقس مـفا , ؿؾت فف  فا ـؾٌب يؼ

ضف عرْ ف , وإن أصابف بؾْ ؾؽُ  َق عراض ؾخزَ بادْ  إذا رمقَت : ؾلصقب , ؾؼال 

  ( )., ؾال تلـؾف

 
 الحديث الثالث رذر

َٓ : وحديث افّشعبّل ظـ ظدي  كحقه , وؾقف  -396  ؾأن يلـ إ

, ؾنين أخاف أن يؽقن إكام أمسؽ ظذ  ؾؾال تلـ ؾأـ افؽؾب , ؾننْ 

ظذ  قَت ؿَ َش , ؾنكام  ؾمـ ؽرها ؾال تلـ خافطفا ـالٌب  كػسف , وإنْ 

  .تسّؿ ظذ ؽره ولَ ـؾبؽ , 

اهلل ظؾقف , ؾنن أمسؽ ؾاذـر اشؿ  ؿؾَ عإذا أرشؾت ـؾبؽ ادُ : وؾقف 

ف , ؾْ مـف ؾؽُ  ؾيلـ ولَ  ؾأدرـتف ؿد ؿت ف حقًا ؾاذبحف , وإنتَ ظؾقؽ ؾلدرـ

  .فافؽؾب ذـاتُ  َذ ْخ ؾنّن أَ 

  .إذا رمقت بسفؿؽ ؾاذـر اشؿ اهلل ظؾقف: وؾقف أيضًا 

__________________ 
ُمـ ـمريؼ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ ( 6464)وُمسٚمؿ ( 2426،  6623)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

٤مم سمـ احل٤مرث سمف  .سٞم٤مق عمسٚمؿواًم . اًمٜمخٕمل قمـ مهَّ
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  .ؾنن ؽاب ظـؽ يقمًا أو يقمغ: وؾقف 

َٓ ؾؾؿ جتد ؾقف  ( ) افققمغ وافثالثة:  ويف روايةٍ   أثر شفؿؽ ؾؽؾ إنْ  إ

اداء : , ؾنكؽ ٓ تدري  ؾال تلـ, ؾنن وجدتف ؽريؼًا يف اداء , ؾ صئَت 

 ( ).ف , أو شفؿؽؾؿت

  

 .ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم(  ظـ مهام بـ احلارث: ) ؿقفف 

 سمـ ؾمٕمد سمـ اهلل قمبد سمـا أي ( ظدّي بـ حاتؿ ظـ  ): ؿقفف 

 اُمرئ سمـ - ضمٕمٗمر سمقزن ضمٞمؿ صمؿ راء صمؿ ُمٕمجٛم٦م صمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م - احلنمج

 وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح - ـملء إمم ُمٜمسقٌب  . اًمٓم٤مئل قمدي سمـ اًم٘مٞمس

 قمري٥م سمـ يِمج٥م سمـ زيد سمـ أدد سمـ - مهزة سمٕمده٤م اعمٙمسقرة اًمتحت٤مٟمٞم٦م

 .ؾمب٠م سمـ يمٝمالن سمـ زيد سمـ

__________________ 
ِ٘م٥م رواي٦م قم٤مصؿ قمـ اًمِمٕمبل ذيمره٤م اًمبخ٤مري ُمٕمّٚم٘م٦م قم( اًمٞمقُملم واًمثالصم٦م ) رواي٦م  (6)

قمـ داود قمـ قم٤مُمر قمـ قمدي ، أٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمبل : وىم٤مل  قمبد إقمغم  :وم٘م٤مل ( 6333)سمرىمؿ 

: يرُمل اًمّمٞمد ومٞم٘متٗمر أصمره اًمٞمقُملم واًمثالصم٦م ، صمؿ جيده ُمٞمت٤ًم وومٞمف ؾمٝمٛمف ؟ ، ىم٤مل :  ملسو هيلع هللا ىلص

  .٤مءي٠ميمؾ إن ؿم

وصٚمف أسمق داود قمـ احلسلم سمـ ، هذا اًمتٕمٚمٞمؼ ( :  262/ 4)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

يتبع وم٘م٤مره طمتك : أي  . سمٗم٤مء صمؿ ُمثٜم٤مة صمؿ ىم٤مف( ومٞمٗمت٘مر ) ىمقًمف    .ُمٕم٤مذ قمـ قمبد إقمغم سمف

 "ومٞم٘متٗمل  "وذم رواي٦م اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل ، وقمغم هذه اًمرواي٦م اىمتٍم اسمـ سمٓم٤مل ، يتٛمٙمـ ُمٜمف 

  .اٟمتٝمك .وهل أوضمف"ومٞم٘مٗمق  "وذم رواي٦م ، يمذا عمسٚمؿ وإصٞمكم و، يتبع : أي 

 .وًمٕمٚمف ؾمبؼ ًمس٤من . ومَل يروه أصاًل ُمـ هذا اًمقضمف، يمذا قمزا هذه اًمرواي٦م عمسٚمؿ : ىمٚم٧م  

 .يمام قمزا اًمِم٤مرح هذا احلدي٨م ًمف(  6360)  "اًمسٜمـ"وهل قمٜمد أيب داود ذم 

،  6622،  6622،  6623،  6664،  6663،  6434،  620)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ اًمِمٕمبل قمـ قمدي ( 6464)وُمسٚمؿ ( 6624،  6623
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  .سمئراً  ـمقى ُمـ أول ٕٟمف ، ـمٞمئ٤مً  ومسٛمل ضمٚمٝمٛم٦م اؾمٛمف يم٤من:  يؼال

 .اعمٜم٤مهؾ ـمقى ُمـ أول:  ويؼال

 أول إنَّ :  وم٘م٤مل قمٛمر أشمٞم٧م:  ىم٤مل طم٤مشمؿ سمـ قمدي قمـ:  ُمسٚمؿ وأظمرج

 ضمئ٧م ـملء صدىم٦م فأصح٤مسمِ  ووضمقهَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقلِ  وضمفَ  ْم٧ْم سمٞمَّ  صدىم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل إمم هب٤م

 ويم٤من ، اً ضمقاد ٤مً أيْم هق ويم٤من ، قدجلسم٤م ِمٝمقرعما هق طم٤مشمؿ وأسمقه

 ٗمتقحًما وؿمٝمد ، مالؾمإلا غمقم وىمقُمف هق وصمب٧م ، ٗمتحًما ؾمٜم٦م ُمفالإؾم

 .وؾمّتلم صمامن ؾمٜم٦م ممإ وقم٤مش كم  قم ُمع يم٤من صمؿّ  ، ٕمراقًمسم٤م

ما  ْؾ ؾؽُ اهلل ظؾقف  اشؿَ  ؿ , وذـرَت ؽ ادعؾَ ـؾبَ  َت إذا أرشؾ) : ؿقفف 

 قمـ تفًموؾم٠م"ذم اًمبح٤مري  رواي٦م زيمري٤مء قمـ اًمِمٕمبل ذم(  أمسؽ ظؾقؽ

 ."ذيم٤مةٌ  ٥مٚمٙمًما أظمذ وم٢منّ  ، ْؾ ومٙمُ  ٞمؽٚمقم أُمسؽ ُم٤م:  لوم٘م٤م؟  ٥مٚمٙمًما صٞمد

إّٟم٤م : ىمٚم٧م  " ذم اًمّمحٞمحلم . اًمِّمٕمبّل  قمـ قمٛمرو سمـ سمٞم٤من رواي٦م وذم

 ." ٛم٦مٚمٕمعما سمؽاليم ٧مٚمأرؾم إذا: وم٘م٤مل  ؟ٟمتّمّٞمد هبذه اًمٙمالب 

 وإذا ، فبتْ ٚمـم اًمّّمٞمد غمقم ص٤مطمبٝم٤م أهمراه٤م إذا تلًما:  ٛم٦مٚمَّ ٕمعمسم٤م رادعموا

  . ص٤مطمبٝم٤م غمقم طمبستف اًمّّمٞمد أظمذت وإذا،  اٟمزضمرت زضمره٤م

 .اؿمؽماـمف ذم ػٚمخمت ٨مًماًمّث٤م وهذا

 .؟ مـفا ؽفذ ؿؾيع متك ػؾواخت

  .ُمّرات ثالصم أىمّٚمف:  " اًمّتٝمذي٥م " ذم بغقيّ فا لؾؼا

 .ُمّرشملم يٙمٗمل . وأمحد حـقػة أيب وظـ

 ـمب٤مع فالواظمت ٕمرفًما ضٓمرابٓ ٕمٔمؿاعمُ  ي٘مّدره ملَ :  افّراؾعلّ  لوؿا
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  .ٕمرفًما ممإ رضمععما ومّم٤مر،  قارحجلا

 أيب قمٜمد دي٨محلا هذا ذم قمدّي  قمـ اًمِّمٕمبّل  قمـ دًمجم٤م رواي٦م ذم ووىمع

 صٞمد قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٧مًمؾم٠م " ٗمٔمفٚموم اًمؽّمُمذّي  أُّم٤م،  واًمؽّمُمذّي  داود

 ُم٤م " ٗمٔمفٚموم داود أسمق وأُّم٤م،  " ؾومٙم ٞمؽٚمقم أُمسؽ ُم٤م:  لوم٘م٤م؟  ب٤مزيًما

 أُمسؽ ُم٤م ؾومٙم اهلل اؾمؿ وذيمرت تفٚمأرؾم صمؿّ ،  سم٤مزٍ  أو ٥ٍم ٚميم ُمـ ٛم٧مٚمَّ قم

  ( ).ُمٜمف ي٠ميمؾ وملَ  ؾىمت إذا:  لىم٤م ؟ ؾىمت وإنْ :  ٧مٚمىم .ٞمؽٚمقم

 سمّمٞمد يرون ٓ .ؿٚمٕمًما أهؾ قمٜمد هذا غمقم ٕمٛمؾًموا:  اًمؽّمُمذّي  لىم٤م

 ( ).٤مً سم٠مؾم واًمّّم٘مقر ٤مزبًما

 .واًمِّم٤مهلم ب٤مؿمؼًموا ٕم٘م٤مبًموا اًمّّم٘مر .ب٤مزًما ُمٕمٜمك وذم

__________________ 
 .(سم٤مب اًمبزاة اعمٕمّٚم٦م إذا أيمٚم٧م ) (  043/ 4)  "اًمٙمؼمى"وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ( 6) 

َّٓ ومجٛمع سمٞمٜمٝمام ذم اعمٜمع : اًمبٞمٝم٘مل صمؿ ىم٤مل  أنَّ ِذيمر اًمب٤مزي ذم هذه اًمرواي٦م مل ي٠مِت سمف  إ

ُمٜم٤م   . واهلل أقمٚمؿ . وإٟمام أشمك سمف جم٤مًمد، ذيمرهؿ قمـ اًمِمٕمبل  احْلُٗم٤مظ اًمذيـ ىمدَّ

إذا أرؾمٚم٧َم يمٚمبؽ أو : أٟمف ىم٤مل  وُيذيمر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

ومٝمذا َجع سمٞمٜمٝمام ذم  .وإن أيمؾ ٟمّمَٗمف، سم٤مزك أو ص٘مرك قمغم اًمّمٞمد وم٠ميمؾ ُمٜمف ومٙمؾ 

  .اإلسم٤مطم٦م

وإذا ، أيمؾ اًمٙمٚم٥م ومال شم٠ميمؾ إذا : ىم٤مل  وُيذيمر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس 

ومٝمذا ومرق  .واًمّم٘مر ٓ شمستٓمٞمع، أيمؾ اًمّم٘مر ومٙمؾ 5 ٕنَّ اًمٙمٚم٥َم شمستٓمٞمع أن شمرضسمف 

  .واهلل أقمٚمؿ .سمٞمٜمٝمام

إذا أيمؾ اًمب٤مزي ومال : قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ىم٤مل ، وذم طمدي٨م اًمثقري قمـ ؾم٤ممل إومٓمس 

اًمّم٘مر إذا أيمؾ وروي قمـ اًمرسمٞمع سمـ صبٞمح ذم اًمب٤مزي أو  . وهذا سمخالف إول .شم٠ميمؾ

اٟمتٝمك يمالم  .إذا أيمؾ اًمب٤مز واًمّم٘مر ومال شم٠ميمؾ: وقمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل ، يمِرَهف قمٓم٤مء : ىم٤مل 

 .اًمبٞمٝم٘مل

ص سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صٞمد اًمب٤مزي ،: ومت٤مم يمالُمف ( 6)  : وإْن أيمؾ ُمٜمف ، وىم٤مًمقا  وىمد رظمَّ

 .ُمٜمفٟم٠ميمؾ وإن أيمؾ : شمٕمٚمٞمٛمف إضم٤مسمتف ، ويمرهف سمٕمْمٝمؿ ، واًمٗم٘مٝم٤مء أيمثرهؿ ىم٤مًمقا إٟمام 

 اٟمتٝمك
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 قلؿ وهق ، واًمّٓمٞمقر بالٙمًمسم٤م ي٦مٔا ذم قارحجلا جم٤مهد ومّّس  وىمد

َّٓ  .ؿفقرجلا  صٞمد سملم اًمّتٗمرىم٦م ُمـ ظّباس وابـ ظؿر ابـ ظـ روي ُم٤م إ

 .واًمّٓمػم ٥مٚمٙمًما

يؼـفا ـؾب  لَ ما  ؿتؾـ , وإنْ : , ؿال ؟ ـ ؾؿت وإنْ : ؿؾت  ):  ؿقفف

 ٤مً بٚميم يمالسمؽ أو بؽٚميم ُمع وضمدت وإن "ذم رواي٦م زيمري٤م  ( فقس مـفا

 ذيمرت وم٢مّٟمام ، ؾشم٠ميم ومال فٚمىمت وىمد ، ُمٕمف أظمذه يٙمقن أن ومخِمٞم٧م ، همػمه

 ." همػمه غمقم شمذيمره وملَ  بؽٚميم غمقم اهلل اؾمؿ

 ذم وزاد " شم٠ميمؾ الوم همػمه٤م ُمـ باليم ٓمٝم٤مًمظم٤م وإن " سمٞم٤من رواي٦م ذمو

َّٓ  ، ـٚمىمت وإن " ٞمؽٚمقم أُمسٙمـ مم٤ّم ىمقًمف سمٕمد روايتف ،  ٥مٚمٙمًما ي٠ميمؾ أن إ

  " ٟمٗمسف غمقم أُمسؽ إّٟمام يٙمقن أن أظم٤مف وم٢ميّن 

 وإشحاق أمحد واشتثـك ، ٛم٦مٚمٕمعما بالٙمًمسم٤م صٓمٞم٤مدٓا إسم٤مطم٦م وومٞمف

 ظـ ؾوكؼ . ؿمٞمٓم٤من ّٟمفٕ،  سمف ٞمداًمّّم  حيّؾ  ٓ:  ٓوىم٤م،  ؾمقدٕا ٥مٚمٙمًما

  .ؽًمذ ٟمحق وؿتادة وإبراهقؿ سـحلا

 .يذسمح ملَ  قًمو،  ت٘مّدُم٦معما سم٤مًمنّموط ٥مٚمٙمًما أُمسٙمف ُم٤م ؾأيمْ  ضمقاز فوومٞم

 ." ذيم٤مةٌ  ٥مٚمٙمًما أظمذَ  إنّ  " فًم٘مقًم

 غفؼقفا أحد غمقم فٚمسمث٘م ويمذا ، ؾَّ طم ٟم٤مسمف أو سمٔمٗمره اًمّّمٞمدَ  ؾىمت قٚموم

 شمريمف ٙمـًم،  ٥مٚمٙمًما ي٘متٚمف ملَ  قًم ويمذا ، ظـدهؿ افّراجح وهق ؾّشاؾعلّ ف

 ، ؾَّ طم ومامت وذسمحف ٤مىمفحل ومٞمف ص٤مطمبف يٛمٙمـ زُمـ يبؼ وملَ ،  رُمؼ وسمف

 .ؿٚمَّ ٕماعمُ  ذم وهذا " ذيم٤مة ٥مٚمٙمًما أظمذ وم٢منّ  " ىمقًمف ٕمٛمقمًم

َّٓ  حيّؾ  ملَ  ذيم٤مشمف وأدرك،  ُمست٘مّرة طمٞم٤مة ٤مً طمٞمّ  وضمده قٚموم  قٚموم ، سم٤مًمّتذيمٞم٦م إ
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 اً إرضار أو اً اظمتٞم٤مر اًمّذسمح قمدم يم٤من ؾمقاء ، طمرم ُمٙم٤منإلا ُمع يذسمحف ملَ 

 إدراك اؿمؽمط ؿٚمَّ ٕمُمُ  همػم ٥مٚمٙمًما يم٤من وم٢من ، اًمّذسمح ٦مًمآ طمْمقر يمٕمدم

  .حيّؾ  ملَ  ٤مً ُمّٞمت أدريمف قٚموم ، شمذيمٞمتف

 ُم٤م وحمّٚمف ، اصٓمٞم٤مده ذم آظمر ٥مٚميم ومٞمف ؿم٤مريمف ُم٤م أيمؾ حيّؾ  ٓ أّٟمف وومٞمف

 أّٟمف حتّ٘مؼ وم٢منْ  ، اًمّذيم٤مة أهؾ ُمـ ٞمسًم ُمـ فٚمأرؾم أو سمٜمٗمسف ؾاؾمؽمؾم إذا

 .ؾَّ طم اًمّذيم٤مة أهؾ ُمـ هق ُمـ فٚمأرؾم

 ُمـ ؽًمذ وي١مظمذ ، لوّ ٚمألوم َّٓ وإ امهل ومٝمق ٤مً ٕمُم مه٤مالأرؾم وم٢منْ  .ٜمٔمريُ  صمؿّ 

ٞم٧م وم٢مّٟمام " ىمقًمف ذم ٞمؾٚماًمّتٕم  وم٢مّٟمف،  " همػمه غمقم شمسؿّ  وملَ  بؽٚميم غمقم ؾُمٛمر

  .ؾحل ٥مٚمٙمًما غمقم ؾمّٛمك قًم ؾرؾِم عما أنّ  ُمٜمف يٗمٝمؿ

 همػمه٤م ُمـ ٌب اليم ٓمٝم٤مًمظم٤م وإن " اًمِّمٕمبّل  قمـ سمٞم٤من رواي٦م ذم ووىمع

 ومذيّم٤مه ُمست٘مّرة طمٞم٤مة وومٞمف ٤مً ٞمّ طم وضمده قًم أّٟمف ُمٜمف ومٞم١مظمذ،  " شم٠ميمؾ الوم

  .٥مٚمٙمًما إُمس٤مك غمقم ٓ اًمّتذيمٞم٦م غمقم سم٤مطم٦مإلا ذم قمتامدٓا نّ ٕ ، ؾَّ طم

 

 .اًمٗم٘مٞمف اعمِمٝمقر . قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ( وحديث افّشعبّل : ) ؿقفف 

 اًمِمٕمبل طمدصمٜمل ُمّسوق سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم(  ظـ ظدي  : ) ؿقفف 

 .سم٤مًمٜمٝمريـ سمٞمٓم٤مً ور ودظمٞمالً  ضم٤مراً  ًمٜم٤م ويم٤من،  طم٤مشمؿ سمـ قمدي ؾمٛمٕم٧م

 ُمسٚمؿ أظمرضمف

َٓ  ): ؿقفف  ـَ  افؽؾب , ؾننْ  ؾأن يلـ إ ـُ  َؾ أ , ؾنين أخاف أن  ؾؾال تل

قمٜمد قمـ اًمِمٕمبل  اًمّسٗمر أيب اسمـ رواي٦م ذم( يؽقن إكام أمسؽ ظذ كػسف 

،  ٞمؽٚمقم يٛمسؽ ملَ  وم٢مّٟمف ، شم٠ميمؾ الوم:  لىم٤م ؟ ؾأيم وم٢من : ٧مٚمىم " ًمبخ٤مريا
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 ." ٟمٗمسف غمقم أُمسؽ إّٟمام

  .احلدي٨م ذمو

 قًمو.  ُمٜمف ٥مٚمٙمًما ؾأيم ذيًما اًمّّمٞمد ؾأيم حتريؿ : وهق افؼقل إول

 أُمسؽ إّٟمام " أّٟمف ُمـ قفخلسم٤م دي٨محلا ذم ؾٚمَّ قم وىمد.  امً ٚمَّ ٕمُمُ  ٥مٚمٙمًما يم٤من

  .اًمِّم٤مومٕمّل  زمىمق ُمـ اًمّراضمح وهق ، ٛمٝمقرجلا ىمقل وهذا. " ٟمٗمسف غمقم

 ـقم ؾوٟم٘م،  ؽًمُم٤م ىمقل وهق،  ٘مديؿًما ذماًمِم٤مومٕمل  لىم٤م: افؼقل افثاين 

 .حيّؾ :  اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض

 أنّ  ، ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م ذم ورد سمام واطمتّجقا

 ، ب٦مٚمُمٙم ٤مً سماليم زم إنّ  ، اهلل ي٤م رؾمقَل :  لىم٤م ب٦مٚمصمٕم أسمق فًم ي٘م٤مل ٤مً أقمراسمٞمّ 

 ؟ ُمٜمف ؾأيم وإن:  لىم٤م . ٞمؽٚمقم أُمسٙمـ مم٤ّم ؾيم:  لىم٤م . صٞمده٤م ذم وم٠مومتٜمل

  .سمسٜمده سم٠مس ٓو .داود أسمق أظمرضمف.  ُمٜمف ؾأيم وإن:  لىم٤م

 :  اً رؿضُ  ديثغحلا بغ ؿعجلا يف افـّاس ؽؾوش

 فٚمىمت إذا ُم٤م غمقم:  ب٦مٚمصمٕم أيب طمدي٨م محؾ سم٤مًمّتحريؿ لمٚم٘م٤مئًمٚم:  مـفا

 .ُمٜمف ؾوم٠ميم قم٤مد صمؿّ ،  هالَّ وظم

 ، صّحتٝم٤م غمقم ُمّتٗمؼ اًمّّمحٞمحلم ذم قمدي   ومرواي٦م،  اًمؽّمضمٞمح:  ومـفا

 .شمْمٕمٞمٗمٝم٤م ذم ػٚمخمت اًمّّمحٞمحلم همػم ذم ذيمقرةعما ب٦مٚمصمٕم أيب ورواي٦م

،  ٚمّتحريؿًم ٜم٤مؾم٥معما ؾٞمٚمسم٤مًمّتٕم ُم٘مروٟم٦م سحي٦م قمدي   ومرواي٦م اً وأيض

 ، اًمّتحريؿ ٞمت٦معما ذم صؾٕا سم٠منّ  ُمت٠مّيدة ٟمٗمسف غمقم ُمس٤مكإلا ظمقف وهق

 .صؾٕا ممإ رضمٕمٜم٤م بٞمحعما اًمّسب٥م ذم ؿمٙمٙمٜم٤م وم٢مذا

 { ٞمٙمؿٚمقم أُمسٙمـ مم٤ّم ومٙمٚمقا } ممشمٕم٤م ىمقًمف وهق،  ٤مً أيْم ٘مرآنًما وفم٤مهر
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  .يب٤مح ٓ إرؾم٤مل همػم ُمـ يٛمسٙمف ذيًما أنّ  ُم٘متْم٤مه٤م وم٢منّ  ،

 إذا " أمحد قمٜمد قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ سم٤مًمِّم٤مهد اً أيض ويتؼّقى

 وإذا . ٟمٗمسف غمقم أُمسؽ وم٢مّٟمام ، شم٠ميمؾ الوم اًمّّمٞمد ؾوم٠ميم ٥مٚمٙمًما ٧مٚمأرؾم

 وأظمرضمف ، " ص٤مطمبف غمقم أُمسؽ وم٢مّٟمام ، ؾومٙم ي٠ميمؾ وملَ  ؾوم٘مت تفٚمأرؾم

 أيب طمدي٨م ُمـ ؿمٞمب٦م أيب واسمـ،  قمّب٤مس ـاسم قمـ آظمر وضمف ُمـ بّزارًما

 .سمٛمٕمٜم٤مه راومعٍ 

  .{ ٞمٙمؿٚمقم } زي٤مدة ممإ اطمتٞم٩م ٤معمََ  ٤مً يم٤مومٞم ُمس٤مكإلا جمّرد يم٤من قًمو

 ، اًمّتٜمزيف يمراه٦م غمقم قمدي   طمدي٨م محؾ سم٤مطم٦مإلسم٤م لمٚم٘م٤مئًمٚم:  ومـفا

  .قازجلا سمٞم٤من غمقم ب٦مٚمصمٕم أيب وطمدي٨م

 ٛمؾحلا فًم ٤مظمتػموم اً ُمقرس يم٤من ٤مً قمديّ  أنّ  ؽًمذ وُمٜم٤مؾمب٦م:  بعضفؿ لؿا

  .سمٕمٙمسف يم٤من وم٢مّٟمف ب٦مٚمصمٕم أيب فالسمخ ، مموٕا غمقم

 دي٨محلا ذم ؾٞمٚمسم٤مًمّتٕم اًمّتٍميح ُمع اًمّتٛمّسؽ هذا ضٕمػ خيٗمك ٓو

  .ٟمٗمسف غمقم ُمس٤مكإلا سمخقف

 ذيًما غمقم ومٞمحٛمؾ قم٤ممّ  هق:  أصحابـا بعض لؿا:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

 غمقم ص٤مر ّٟمفٕ ، ُمٜمف ؾوم٠ميم اًمّّمدُم٦م ُمـ أو،  ٕمدوًما ؿمّدة ُمـ ٤مً ُمّٞمت أدريمف

 .ص٤مطمبف غمقم ُمس٤مكإلا ٓو رؾم٤ملإلا هب٤م ؼٚميتٕم ٓ صٗم٦م

 ٓ:  أي،  " شم٠ميمؾ الوم ؾأيم وم٢من " ىمقًمف ُمٕمٜمك يٙمقن أن وحيتؿؾ:  لىم٤م

 ٦مٚمٛمجلا هذه وشمٙمقن ، فًم اًمّّم٤مئد إرؾم٤مل دون يمؾٕا جمّرد همػم ُمٜمف يقضمد

  .ىمبٚمٝم٤م قماّم  ُم٘مٓمققم٦م

  .هٕمدُ وسمُ  هذا شمٕمّسػ خيٗمك ٓو
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 ٥مٚمٙمًما نّ ٕ ، ٞمٜم٤مٚمقم إُمس٤مكٌ  ٥مٚمٙمًما إرؾم٤مًمٜم٤م جمّرد:  ٘مّّم٤مرًما اسمـ لوىم٤م

 يم٤من وم٢مذا 5 ٞمؿٚمسم٤مًمّتٕم يتّمّٞمد وإّٟمام ، ُمٞمزه٤م ُمٜمف يّمّح  ٓو،  فًم ٟمّٞم٦م ٓ

 وضم٥م ؽًمذ ذم ٙمؿحلا ػٚمواظمت ٟمٗمسف غمقم أو ٞمٜم٤مٚمقم يٛمسؽ سم٠من قمتب٤مرٓا

 أُمسؽ وم٘مد فٚمأرؾم وم٢مذا ، فٚمُ ُمرؾِم  وهق.  ٟمّٞم٦م فًم ُمـ سمٜمّٞم٦م ؽًمذ يتٛمّٞمز أن

 .ٞمفٚمقم يٛمسؽ ملَ  يرؾمٚمف ملَ  وإذا،  ٞمفٚمقم

  .دي٨محلا سٞم٤مقًم وُمّم٤مدُمتف،  ٤مً أيْم هسمٕمدُ  خيٗمك ٓو:  لىم٤م يمذا

 ، ٙمؿًم ندْ ِص  { ٞمٙمؿٚمقم أُمسٙمـ } ىمقًمف ُمٕمٜمك إنّ :  ؿفقرجلا لؿا وؿد

 ّم٤مطمبفًم ٓ ٜمٗمسفًم أُمسؽ أّٟمف غمقم ُم٦مالقم ُمٜمف أيمٚمف اًمِّم٤مرع ؾضمٕم وىمد

 .ؽًمذ قمـ يٕمدل الوم

 وم٢مّٟمف،  شم٠ميمؾ الوم دُمف ُمـ ذب إن " ؿمٞمب٦م أيب سمـٓ رواي٦م ذم وىمع وىمد

 أّٟمف غمقم دلَّ  أيمٚمف ذم ذع إذا أّٟمف ممإ إؿم٤مرة هذا وذم،  " ٛمتفٚمقم ُم٤م ؿٚميٕم ملَ 

  .ِمؽمطعما ٞمؿٚماًمّتٕم ؿٍ ٚمسمٛمٕم ٞمسًم

 ذيمره٤م ٗمٔم٦مٚماًم هذه:  لوم٘م٤م،  اًمؽّمضمٞمح ٙمّٞم٦مًم٤معما سمٕمض ؽٚمؾم:  ومـفا

  .ب٦مٚمصمٕم أيب طمدي٨م وقم٤مرضٝم٤م ، مّه٤مم يذيمره٤م وملَ  . اًمِّمٕمبّل 

  .شم٘مّدم ٤معمِ  ُمردودٌ  رضمٞمٌح شم وهذا

 وهؿّ  سمٗمٞمف ٥مٚمٙمًما أظمذه إذا أيمٚمف ضمقاز غمقم مجاعإلبا سمٕمْمٝمؿ ومتّسؽ

 . ي٠ميمؾ أن ىمبؾ وم٠مدرك فٚمسم٠ميم

 شمٜم٤موًمف ٙم٤منًم ٟمٗمسف غمقم أُمسؽ أّٟمف غمقم دآً  ُمٜمف أيمٚمف يم٤من قٚموم:  لىم٤م

 طمّتك اًمّّم٤مئد ي٘مػ أن يِمؽمط ٙمـًمو ، ؽًميمذ أيمٚمف ذم وذوقمف سمٗمٞمف

  .ؿٚمأقم واهلل .؟ ٓ أو ي٠ميمؾ ؾه يٜمٔمر
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 وآظمره ٦مٚمٝمٛمعما وؾمٙمقن ٞمؿعما سمٙمّس( ؾنين أرمل بادعراض ) : ؿقفف 

  .ٟمّمؾ ٓو فًم ريش ٓ ؾمٝمؿ:  َج٤مقم٦م وشمبٕمف ٞمؾٚمخلا لىم٤م . ُمٕمجٛم٦م

 ، رىم٤مق ىمذذ أرسمع فًم ـمقيؾ ؾمٝمؿ:  ؾمٞمده اسمـ وشمبٕمف دريدٍ  اسمـ لوىم٤م

  .اقمؽمض سمف رُمك وم٢مذا

 .اٟم٦مورز صم٘مؾ فًم قمريض ٟمّمؾ ٕمراضعما:  ّٓم٤ميبّ خلا لوىم٤م

 .ذاوم٦محلسم٤م سّٛمكعما وهق قؾمطًما ٞمظٚمهم اًمّٓمروملم رىمٞمؼ قمقد:  ؾوؿق

 .حيّدد ٓ وىمد رأؾمٝم٤م حمّدد قمّم٤م آظمره٤م ٦مٚمصم٘مٞم ظمِمب٦م:  ؾوؿق

 إّٟمف:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م ، ٕمٞم٤مضٍ ًم ٤مً شمبٕم اًمٜمّقوي   ظمػمَ ٕا هذا وىمّقى

  .ِمٝمقرعما

 هب٤م اًمّّم٤مئد يرُمل طمديدة ـمرومٝم٤م ذم ٤مً قمّم ٕمراضعما:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

 ومٝمق طمّده سمٖمػم أص٤مب وُم٤م ، ومٞم١ميمؾ ذيمّل  ومٝمق سمحّده أص٤مب ومام ، ّّمٞمداًم

 .وىمٞمذ

 ٕمجٛم٦معما سمٗمتح وهق ( إذا رمقت بادعراض ؾخزق ؾؽؾف) : ؿقفف 

 .ٟم٤مومذ:  أي . ظم٤مزق ؾمٝمؿ:  يؼال ، ٟمٗمذ:  أي . ىم٤مف سمٕمده٤م واًمّزاي

 .سم٤مًمّزاي – زقخلا:  ؾوؿق ، اًمّزاي سمدل ٦مٚمٝمٛمعما سم٤مًمّسلم:  ويؼال

 أن ومٝمق سم٤مًمّراء ؾىمٞم وم٢من ، ومٞمف يثب٧م ٓو،  دشخلا - ٤مً ؾمٞمٜم شمبدل:  ؾوؿق

  .يث٘مبف

ذم رواي٦م زيمري٤مء قمـ  ( ف , ؾال تلـؾفِض عرْ وإن أصابف ب ):  ؿقفف

 اًمّسٗمر أيب اسمـ رواي٦م ذمو،  " وىمٞمذ ومٝمق سمٕمرضف أص٤مب وُم٤م "اًمِمٕمبل 

  ." شم٠ميمؾ الوم وىمٞمذ وم٢مّٟمف ؾوم٘مت سمٕمرضف " اًمِّمٕمبّل  قمـ
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 سمٛمٕمٜمك ؾومٕمٞم ، قمٔمٞمؿ وزن ُمٕمجٛم٦م لذا وآظمره ٘م٤مفًمسم٤م:  وىمٞمذ

 تلًما:  قىمقذةعموا ، فًم طمدّ  ٓ ُم٤م أو طمجر أو ٤مً سمٕمّم ؾىمت ُم٤م وهق ، ُمٗمٕمقل

 .متقت طمّتك ِمب٦مخلسم٤م شمرضب

 ؾَّ طم سمحّده اًمّّمٞمد أص٤مب إذا ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمّسٝمؿ أنّ  وطم٤مصٚمف

 ِمب٦مخلا ُمٕمٜمك ذم ّٟمفٕ،  حيّؾ  ملَ  سمٕمرضف أص٤مسمف وإذا ، ذيم٤مشمف ؽٚمشم ويم٤مٟم٧م

 .ثّ٘مؾعما ُمـ ؽًمذ وٟمحق جرحلاو ٦مٚماًمّث٘مٞم

 طمّج٦م وهق ، حّددعما ـمرومف سمٖمػم:  أي . ٕملمًما سمٗمتح " سمٕمرضف " وىمقًمف

 .ذيمقرعما اًمّتٗمّمٞمؾ ذم جؿفقرفؾ

 .ؽًمذ ؾ  طمِ  افّشام ؾؼفاء مـ وؽره وزاظلّ ٕا وظـ

 اسمـ هق - زهػم قمـ ٕم٘مدّي ًما قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًماوأظمرج 

 ٦مًم٘متقعما:  ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  قمٛمر اسمـ قمـ ؿٚمأؾم سمـ زيد قمـ - حمّٛمد

 .قىمقذةعما ؽٚمشم بٜمدىم٦مًمسم٤م

 ي٠ميمؾ ٓ يم٤من أّٟمف ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

 . بٜمدىم٦مًما أص٤مسم٧م ُم٤م

 ، وم٠مصبتٝمام سمحجر ـم٤مئريـ رُمٞم٧م : ٟم٤مومع قمـ " قـّم٠معما " ذم ٍؽ ًم٤معمو

  .قمٛمر اسمـ ومٓمرطمف،  ومامت أطمدمه٤م ُّم٤م٠موم

 أّّنام ، ؾم٤ممل واًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

َّٓ  ، بٜمدىم٦مًما يٙمره٤من يم٤مٟم٤م قمـ جم٤مهد  ؿمٞمب٦م أيب سمـٓو . ذيم٤مشمف أدريم٧م ُم٤م إ

 .ٟمحقه اًمّرّزاق قمبدقمـ قمٓم٤مء قمٜمد و . وإسمراهٞمؿ ٟمحقه

 اًمّّمٞمد اًمّرضمؾ رُمك إذا: ىم٤مل  سـحلا قمـ ؿمٞمب٦م أيب سمـأظمرج او
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َّٓ  ، شم٠ميمؾ الوم ٘م٦مهِ الَّ جلُ سم٤م   ." ذيم٤مشمف شمدرك أن إ

 - ىم٤مف سمٕمده٤م ٤مءهلا ويمّس مالاًم وشمِمديد ٞمؿجلا سمْمؿّ  - ه٘م٦مالجلوا

 .هؼالضم ٛمعجلوا،  ٗم٤مرؾمّٞم٦مًمسم٤م بٜمدىم٦مًما هل

افققمغ :  ويف روايةٍ , ؾنن ؽاب ظـؽ يقمًا أو يقمغ ) : ؿقفف 

َٓ ؾؾؿ جتد ؾقف , وافثالثة   إن أّٟمف ُمٗمٝمقُمف ( أثر شفؿؽ ؾؽؾ إن صئت إ

 . ي٠ميمؾ ٓ ؾمٝمٛمف همػم أصمر ومٞمف وضمد

 ٥مٚمٙمًما طًمظم٤م إذا ومٞمام اًمّتٗمّمٞمؾ ُمـ ٥مٚمٙمًما ذم شم٘مّدم ُم٤م ٟمٔمػم وهق

 .آظمر ٥مٚميم اًمّّم٤مئد فٚمأرؾم ذيًما

 ٥ٌم ٚميم ىمتٚمف ذم ٥َم ٚمٙمًما ؿم٤مرك إذا ومٞمام ٥مٚمٙمًما ٦مًمُمس٠م ذم اًمّتٗمّمٞمؾ ٙمـًم

 أن ُمـ أقمؿّ  اًمّراُمل ؾمٝمؿ همػم ُمـ ومٞمف يقضمد ذيًما صمرٕا وهٜم٤م ، آظمر

 حيّؾ  الوم،  ٦مٚم٘م٤مشمًما ؾمب٤مبٕا ُمـ ؽًمذ همػم أو آظمر رامٍ  ؾمٝمؿ أصمر يٙمقن

 .اًمؽّمّدد ُمع أيمٚمف

 طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  قمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ زي٤مدة ومٞمف ضم٤مءت وىمد

 إّٟم٤م ، اهلل ي٤م رؾمقَل :  ٧مٚمىم " ٗمظٚمسم واًمّٓمح٤موّي  واًمٜمّس٤مئّل  اًمؽّمُمذّي  قمٜمد

 تلمٚمٞمٚمواًم ٦مٚمٞمٚماًم قمٜمف ومٞمٖمٞم٥م اًمّّمٞمد يرُمل أطمدٟم٤م وإنّ ،  اًمّّمٞمد أهؾ

 .ومٞمف ؾمٝمٛمؽ وضمدَت  إذا : لىم٤م ،؟  ومٞمف وؾمٝمٛمف ٤مً ُمّٞمت ومٞمجده صمرٕا ومٞمبتٖمل

  " ُمٜمف ؾومٙم،  فٚمىمت ؾمٝمٛمؽ أنّ  ٛم٧مٚموقم،  ؾمبع أصمر سمف ددم وملَ 

 ٤مً ُمّٞمت ومقضمده ضم٤مء صمؿّ  هم٤مب صمؿّ  ضمرطمف قًم أّٟمف ُمٜمف ي١مظمذ:  اًمّراومٕمّل  لىم٤م

  ." ختٍمعما " ذم افّشاؾعلّ  كّص  طاهر وهق ، حيّؾ  ٓ أّٟمف

  .ٞمالً ًمد أصّح  ّؾ حلا:  اًمٜمّقوّي  لوىم٤م
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 اسمـ ىمقل ذم لىم٤م أّٟمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ " ٕمروم٦معما " ذم ٞمٝم٘مّل بًما وطمٙمك

:  " أصٛمٞم٧م ُم٤م " ُمٕمٜمك:  ( ) .أٟمٛمٞم٧م ُم٤م ودع أصٛمٞم٧م ُم٤م ؾيم : قمّب٤مس

  .ُم٘متٚمف قمٜمؽ هم٤مب وُم٤م:  " أٟمٛمٞم٧م " وُم٤م ، شمراه وأٟم٧م ٥مٚمٙمًما فٚمىمت ُم٤م

َّٓ ،  همػمه قمٜمدي جيقز ٓ وهذا:  لىم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ضم٤مء يٙمقن أن إ

،  رأي ُمٕمف ي٘مقم ٓو،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أُمر ػًمظم٤م رء يمّؾ  ومٞمس٘مط،  رء ومٞمف

 .ىمٞم٤مس ٓو

 يٙمقن أن ومٞمٜمبٖمل،  ب٤مبًما طمدي٨م يٕمٜمل ؼمخلا صمب٧م وىمد:  بٞمٝم٘مّل ًما لىم٤م

 .اٟمتٝمك .اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقل هق

 حًمص٤م سمـ ُمٕم٤موي٦م ومٞمف سمسٜمدٍ  ب٦مٚمصمٕم أيب طمدي٨م ذم ؿٚمُمس قمٜمد ووىمع

 ٗمظًم وذم،  " يٜمتـ ملَ  ُم٤م ؾومٙم وم٠مدريمتف،  قمٜمؽ ومٖم٤مب ؾمٝمٛمؽ رُمٞم٧م إذا"

 . " يٜمتـ ملَ  ُم٤م فٚمْ يمُ  " ثالصم سمٕمد اًمّّمٞمد يدرك ذيًما ذم

 ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ داود أيب قمٜمد وٟمحقه

 .٤مً ىمريب ٞمفٚمقم اًمّتٜمبٞمف شم٘مّدم يمام

 يٜمتـ وملَ  . ثالصم سمٕمد ُمثالً  وضمده قٚموم،  اًمّّمٞمد يٜمتـ أن ٖم٤مي٦مًما ؾومجٕم

  .دي٨محلا فم٤مهر اهذ ، الوم أٟمتـ وىمد . قّن٤مٚمسم وضمده وإن ، ؾَّ طم

__________________ 
واًمبٞمٝم٘مل ذم ( 3/636) "اعمّمٜمػ" واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم( 3/323)أظمرضمف قمبد اًمرزاق  (6)

  .ُمقىمقوم٤مً  .ُمـ ـمرق قمـ اسمـ قمب٤مس سمف( 4/333) "اًمٙمؼمى "

وؾمٜمده  .قمـ اسمـ قمب٤َّمس ُمرومققم٤مً ( 66/62) "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم"اًمٓمؼماين ذم وأظمرضمف  

 ضٕمٞمػ

 .وهق ضٕمٞمػ .اسمـ قمب٤مس ُمرومققم٤مً وىمد روي هذا ُمـ وضمف آظمر قمـ : ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل  

: ىم٤مل  .ومٞمف قمثامن اًمقىم٤ميص وهق ضٕمٞمػ احلدي٨م ٓ حُيت٩م  سمروايتف: ىم٤مل ذم ظمالومٞم٤مشمف  

 (  626/ 4) ُمـ اًمبدر اعمٜمػم  اٟمتٝمك .واعمِمٝمقر وىمٗمف قمغم اسمـ قمب٤مس
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  .ٚمّتٜمزيفًم أٟمتـ إذا أيمٚمف قمـ اًمٜمّٝمل سم٠منّ :  اًمٜمّقوّي  وأضم٤مب

 جيده أن ممإ اًمّرُمل قم٘م٥م اًمّّمٞمد أظّمر قًم اًمّراُمل أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 همٞمبتف ؾمب٥م قمـ اؾمتٗمّم٤مل ممإ حيت٤مج ٓو،  ت٘مّدُم٦معما سم٤مًمنّموط حيّؾ  أن

 .قمدُمف أو ٥مٚماًمٓمّ  ُمع أيم٤من .قمٜمف

 ومٞم٘متٗمل " لىم٤م طمٞم٨م ظمػمةٕا اًمّرواي٦م ذم وىمع سمام ٥مٚمٚمٓمّ ًم يستدّل  ٙمـًم

 وم٤مظمتٍم ، اًمّس١مال طمس٥م غمقم ظمرج قابجلا أنّ  غمقم ومدلَّ  ( ) " أصمره

  .ؾمتٗمّم٤ملٓا سمؽمك ومٞمف يتٛمّسؽ الوم ، اًمّس١مال اًمّرواة سمٕمض

 :  بؾافطّ  صػة يف ػؾواخت

 قم٘م٥م اشّمبٕمف وإن ، حيّؾ  ملَ  يٓمٚم٥م ؿٚموم ؾم٤مقم٦م أظّمر إن:  حـقػة أيب ؾعـ

  .ؾطم ٤مً تُمٞمّ  ومقضمده اًمّرُمل

  .يتبٕمف أن سمدّ  ٓ:  افّشاؾعّقة وظـ

  .وجفان وْد عَ فا اصساط ويف

 .ؾطم ٤مً طمٞمّ  وضمده أرسع قًم طمّتك قم٤مدشمف غمقم ٌمعما يٙمٗمل:  أطفرمها

 صقرة ٞمتحّ٘مؼًم ٞمالً ٚمىم رساعإلا ُمـ سمدّ  ٓ:  رُملمحلا إُم٤مم لىم٤م:  افثاين

 .فالظمتٓا هذا ٟمحق:  ـػّقةحلا وظـد ، ٥مٚماًمٓمّ 

اداء : , ؾنكؽ ٓ تدري  ؾف ؽريؼًا يف اداء , ؾال تلـؾنن وجدت) : ؿقفف 

 طمٞمٜمئذٍ  ّٟمفٕ ، ىمبٚمف ذيًما ُمـ أيمٚمف ُمٜمع ؾمب٥م ي١مظمذ ( ف , أو شفؿؽؾؿت

 .؟ ٤مءعما ذم ٖمرقًما أو اًمّسٝمؿ فٚمىمت ؾه اًمؽّمّدد ي٘مع

َّٓ  ٤مءعما ذم ي٘مع ؿٚموم ومامت أص٤مسمف اًمّسٝمؿ أنّ  حتّ٘مؼ قٚموم  فٚمىمت أن سمٕمد إ

__________________ 
م ضٛمـ ختري٩م طمدي٨م اًمب٤مب (6)  .شم٘مدَّ
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 .أيمٚمف حيّؾ  ومٝمذا اًمّسٝمؿ

 طمرم ٤مً همري٘م ٤مءعما ذم اًمّّمٞمد وضمد إذا:  "ؿٚمُمس ذح" ذم اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 .ّتػاقٓبا

 ممإ راطم٦مجلا ؽٚمسمت اًمّّمٞمد يٜمتف ملَ  ُم٤م حمّٚمف سم٠منّ :  اًمّراومٕمّل  ّسح وىمد

 .زيم٤مشمف مت٧ّم وم٘مد ُمثالً  ٘مقمٚمحلا سم٘مٓمع ٞمٝم٤مًمإ اٟمتٝمك وم٢من ، ذسمقحعما طمريم٦م

 " ؾمٝمٛمؽ أو فٚمىمت ٤مءعما شمدري ٓ وم٢مّٟمؽ " ؿٚمُمس رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 .حيّؾ  أّٟمف فٚمىمت ذيًما هق ؾمٝمٛمف أنّ  ؿٚمقم إذا أّٟمف غمقم ومدلَّ 

 ويمذا،  بٞمعًموا ؾيمًمأل سم٤مًمّّمٞمد ٟمتٗم٤معًمال صٓمٞم٤مدٓا إسم٤مطم٦م احلدي٨م وذم

 ػففوخا , ؽفما وـرهف ، ٟمتٗم٤معٓوا اًمّتذيمٞم٦م ىمّمد سمنمط ، ٝمقٚماًم

  .ؿفقرجلا

 سمف ٟمتٗم٤معٓا ّمدي٘م ملَ  قٚموم ، ُمٜمف سمب٤مـمؾٍ  أؿمبف ٤مً طم٘مّ  ؿٚمأقم ٓ:  قثؾاف لؿا

  .٤مً قمبث ٟمٗمسٍ  فالسم٢مشم رضٕا ذم ٗمس٤مدًما ُمـ ّٟمفٕ،  طمرم

 يِمٖمٚمف ىمد ّٟمفٕ ، رهيمُ  ُمٜمف وأيمثر فزُمَ ٓ وم٢منْ  ، يب٤مح:  ي٘م٤مل أن ويٜم٘مدح

  .ٜمدوسم٤متعما ُمـ ويمثػم قاضمب٤متًما سمٕمض قمـ

 ب٤مدي٦مًما ؾمٙمـ ُمـ : رومٕمف قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  وأظمرج

  .ؾهمٗم اًمّّمٞمد اشّمبع وُمـ ، ضمٗم٤م

 اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد وآظمر،  ٤مً أيْم اًمؽّمُمذّي  قمٜمد هريرة أيب قمـ ؿم٤مهد فًمو

  ( ).ذيؽ سمف شمٗمّرد:  لوىم٤م،  قم٤مزب سمـ ؼماءًما طمدي٨م ُمـ " ومرادٕا " ذم

__________________ 
 .وًمٞمس يمذًمؽ، طمدي٨م أيب هريرة أنَّ طمدي٨م اًمؼماء همػُم  .فم٤مهر يمالم اًمِم٤مرح رمحف اهلل (6)

اظمُتٚمػ ومٞمف قمغم احلسـ سمـ احلٙمؿ اًمٜمخٕمل يمام سملمَّ هذا ، وم٢منَّ خمرج احلدي٨م ُمّتحد 
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  .ٚمّّمٞمدًم ؿٚمَّ ٕمعمُ ا ٥مٚمٙمًما اىمتٜم٤مء ضمقاز وومٞمف

 .( ) " ٤مً بٚميم اىمتٜمك ُمـ " طمدي٨م ذم ومٞمف بح٨مًما وؾمٞم٠ميت

 ." بؽٚميم " ىمقًمف ذم ض٤موم٦مًمإل اًمّّمٞمد ٥مٚميم سمٞمع ضمقاز غمقم سمف لواؾمتد

 .اظمتّم٤مص إض٤موم٦م سم٠مّّن٤م:  ُمٜمع ُمـ وأضم٤مب

 بالٙمًما ُمـ همػمه دون اًمّّمٞمد ٥مٚميم ؾم١مر ـمٝم٤مرة غمقم سمف لواؾمتد

 قًمو،  ٖمسؾًما يذيمر وملَ  ، ُمٜمف ؾأيم ذيًما قضععما ُمـ يمؾٕا ذم ذنًمإل

  .بٞم٤منًما ممإ ٤مضم٦محلا وىم٧م ّٟمفٕ،  بّٞمٜمفًم ٤مً واضمب يم٤من

  !؟ ٤مً ٟمجس ًمٕم٤مسمف ويٙمقن . صٞمده ي١ميمؾ يمٞمػ:  ؽفما لىم٤م ؿّ صمَ  وُمـ

 ، ذيم٤مشمف ىمتٚمف أنّ  تٕمريػًم ؾمٞمؼ دي٨محلا سم٠منّ :  كمّ ؾمامقمٞمإلا وأضم٤مب

  .ٟمٗمٞمٝم٤م ٓو ٟمج٤مؾم٦م إصمب٤مت ومٞمف ٞمسًمو

 5 ٟم٤مسمف ضمرح ُمـ ظمرج إذا اًمّدم ؾاهمس فًم ؾي٘م ملَ  أّٟمف:  ؽًمذًم ويدّل 

 ٤مً أيْم فٚمَ ويمَ  فٚمٕمٚموم ، اًمّدم همسؾ وضمقب ُمـ قمٜمده شم٘مّرر ُم٤م ممإ فٚمَ ويمَ  ٙمٜمّفًم

  .ومٛمف يامؾّمف ُم٤م همسؾ ُمـ قمٜمده شم٘مّرر ُم٤م ممإ

  ٘مٞم٧ْم ؾُم  إذا اًمّسّٙملم أنّ  افّشاؾعّقة ظـد:  ٜمػمعما اسمـ لوىم٤م
ٍ
 ٟمجس سمامء

 وىمد ، ٕملمًما ٟمجس قمٜمدهؿ ٥مٚمٙمًما وٟم٤مب ، اًمّذسمٞمح٦م ٟمّجس٧م هب٤م سمحوذُ 

  .ذيّمكعما شمٜمّجس ٓ ذقمّٞم٦م ذيم٤مشمف أنّ  غمقم واوم٘مقٟم٤م

 ٟمجس٦م شمّمػم ٓ اًمّذسمٞمح٦م أنّ  غمقم ّتػاقٓا ُمـ زمٚمي ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 سمف زُمٝمؿًمأ ومام ، ُمتٜمّجس٦م شمّمػم ٓ أّّن٤م غمقم مجاعإلا صمبقت ٥مٚمٙمًما سمٕمّض 

__________________ 
  .وم٤مٟمٔمره(  6633) رىمؿ  "اًمٕمٚمؾ"اًمدارىمٓمٜمل ذم 

 سمٕمد هذا احلدي٨م   ؾمٞم٠ميت طمدي٨م اسمـ قمٛمر  (6)
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 شفقردوا , اً ؾالخ قمٜمدهؿ ٦مًمس٠معما ذم أنّ  غمقم ، زمٍ السم ٞمسًم اًمّتٜم٤مىمض ُمـ

 .ٕمّض عما همسؾ وضمقب

 ُمٕمف ومٞم١مُمـ ري٘مف جيّػ  ريجلا سمِمّدة ّٟمفٕ،  ٕمٗمقًمسم٤م ٘مقلًما يت٘مّقى وىمد

 .ٕمّض ًما ُمقضع ًمٕم٤مسمف إص٤مسم٦م ُمـ خيِمك ُم٤م

 غمقم بفٚميم ؾأرؾم قًم سم٠مّٟمف،  " ٞمؽٚمقم أُمسؽ ُم٤م ؾيم " فًمسم٘مق لواؾمتد

 وهذا،  " أُمسؽ ُم٤م " ىمقًمف ذم ذيًما ٕمٛمقمًمٚم . ؾَّ طم همػمه وم٤مصٓم٤مد صٞمد

 .ؿفقرجلا ؿقل

 .افّشاؾعلّ  ظـ بقيطلّ فا رواية وهق ، حيّؾ  ٓ:  ؽفما لوؿا
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 الحديث الرابع رذر
شؿعت : ؿال ,  , ظـ أبقف  ظـ شال بـ ظبد اهلل بـ ظؿر -396

َٓ مـ اؿتـك ـؾبًا : يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرشق ـؾب صقٍد , أو ماصقٍة ؾنكف  إ

 .يقٍم ؿراضان ؾيـؼص مـ أجره ـ

وـان صاحب , أو ـؾب حرٍث : وـان أبق هريرة يؼقل : ؿال شال 

 ( ).حرٍث 

 

 أهؾ ُمـ اًمسبٕم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أطمد( ظـ شال بـ ظبد اهلل بـ ظؿر : ) ؿقفف 

 .ديٜم٦ماعم

، ّدظم٤مر ًمال اخّتذه إذا اًمٌّمء اىمتٜمك:  ي٘م٤مل (مـ اؿتـك ) : ؿقفف 

 .ذخّت٤مٓا وهل ، ٙمّسًمسم٤م ٘مٜمٞم٦مًما ُمـ اومتٕم٤مل ٘م٤مفًمسم٤م ىمتٜم٤مءٓاو

 ُمـ " وًمٚمِمٞمخلم ُمـ ـمريؼ حيٞمك قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة 

ورواي٦م اًمب٤مب .  " ىمػماطٌ  فٚمقمٛم ُمـ يقمٍ  ؾيم يٜم٘مص وم٢مّٟمف ٤مً بٚميم أُمسؽ

 .اًمّرواي٦م هذه ذم ُمس٤مكًمإل ةُمٗمّّس 

قمـ أيب هريرة  ٛم٦مٚمؾم أيب قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ ؿٚموُمس أمحد ورواه

َّٓ  ٤مً بٚميم اخّتذ ُمـ " ٗمظٚمسم  ." ُم٤مؿمٞم٦م أو زرع أو صٞمد ٥مٚميم إ

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمّزهرّي  قمـ آظمر وضمف ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  ؿٚمُمس وأظمرضمف

__________________ 
 .سٚمؿواًمٚمٗمظ عم .ُمـ ـمرق قمـ ؾم٤ممل سمف( 6623)وُمسٚمؿ ( 6623)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  .وًمٞمس قمٜمد اًمبخ٤مري ىمقُل ؾم٤ممل 

 .ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر( 6623)وُمسٚمؿ ( 6626)وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 .ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر( 6623)وُمسٚمؿ ( 6620)واًمبخ٤مري أيْم٤ًم 
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 ٓو صٞمد ٥مٚميم ٞمسًم ٤مً بٚميم اىمتٜمك ُمـ " ٗمظٚمسم هريرة أيب قمـ سّٞم٥معما

 ." ىمػماـم٤من يقم يمّؾ  أضمره ُمـ يٜم٘مص وم٢مّٟمف،  أرض ٓو ُم٤مؿمٞم٦م

 أيمٚم٥م واجلٛمع،  يمٚمب٦م وإٟمثك،  ُمٕمروف اًمٙمٚم٥م( ـؾبًا  : ) ؿقفف

  . وقمبٞمد وقمب٤مد يم٠مقمبدٍ  ، سم٤مًمٗمتح ٚمٞم٥مويمَ  ويمالب

 ًمٚمحراؾم٦م ُمٜم٤مومع وومٞمف . ُمريّم٥م يم٠مّٟمف بٕمّٞم٦موؾَم  ٞمٛمّٞم٦مهَب  اًمٙمٚم٥م وذم

 اًمٜمّقم وظمّٗم٦م راؾم٦مواحل اًمّرائح٦م وؿمؿّ  إصمر اىمتٗم٤مء ُمـ وومٞمف . واًمّّمٞمد

  .ًمٖمػمه ًمٞمس ُم٤م اًمّتٕمٚمٞمؿ وىمبقل واًمّتقّدد

  .اًمّسالم قمٚمٞمف ٟمقح ًمٚمحراؾم٦م اخّتذه ُمـ أّول إنّ :  وؿقؾ

َٓ ) : ؿقفف    .ٚمؽّمديدًم ٓ ٚمّتٜمقيعًم " أو " ( ـؾب صقٍد , أو ماصقةٍ  إ

 .ظـف ضرق ثالثة ُمـ ذًمؽ ذم قمٛمر سمـا طمدي٨ماًمبخ٤مري  ذيمر

قمـ اسمـ قمٛمر واي٦م قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر ُمـ ر إوػ افرواية يف ووؿع

 ." ض٤مري٦م أو ُم٤مؿمٞم٦م ٥مٚمسمٙم ٞمسًم"

َّٓ  "ُمـ رواي٦م ؾم٤ممل  يف افثاكقةو  ." ُم٤مؿمٞم٦م ٥مٚميم أو ّمٞمدٍ ًم ٤مً ض٤مري ٤مً بٚميم إ

َّٓ  " ُمـ رواي٦م ٟم٤مومع  ويف افثافثة  ." ٤مً ض٤مري أو ُم٤مؿمٞم٦م ٥مٚميم إ

 .ث٦مًمواًمّث٤م مموٕا شمٗمّّس :  اًمّث٤مٟمٞم٦م وم٤مًمّرواي٦م

 اًمّْم٤مريـ جامقم٦مًمٚم صٗم٦م ٤مً ض٤مري أنّ  غمقم رةؾمتٕم٤مًمال إُّم٤م:  ػوٕؾا

 اًمّّمٞمد غمقم رضا ي٘م٤مل ، اًمّّمٞمد غمقم اًمّْم٤مري٦م ٕمت٤مدةعما بالٙمًما أصح٤مب

 وأرضاه ٥مٚمٙمًما ورضا ، ٞمفٚمقم واؾمتٛمرّ  ؽًمذ شمٕمّقد:  أي . رضاوة

  .ضقارٍ  ٛمعجلوا ، سم٤مًمّّمٞمد وأهمراه قمّقده:  أي . ص٤مطمبف

 صؾٕوا،  ٞم٧مٚمشم ٓو دري٧م ٓ ُمثؾ ُم٤مؿمٞم٦م ٗمظًمٚم ٚمّتٜم٤مؾم٥مًم وإُّم٤م
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 .قتٚمشم

 .٤مً ض٤مري ٤مً بٚميم أو شم٘مديره طمذف ومٞمٝم٤م:  ثةفافّثا وافّرواية

َّٓ  " ( ) ذرّ  أيب رواي٦م همػم ذم اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّرواي٦م ذم ووىمع  " ض٤مري ٥مٚميم إ

،  " ض٤مري " ٗمظًم أو ، صٗمتف ممإ قصقفعما إض٤موم٦م ُمـ وهق . ض٤موم٦مإلسم٤م

َّٓ :  أي . اًمّّم٤مئد ؾٚمّرضمًم صٗم٦م  .ٚمّّمٞمدًم ُمٕمت٤مد رضمؾ ٥مٚميم إ

 .ًمٖم٦م ُمٜمف مالواًم ػًمٕا طمذف ُمع ٜم٘مقصعما ؾمؿٓا ذم ٞم٤مءًما صمبقتو

 ومٗمل ،( ) قمٛمر اسمـ أٟمٙمره٤م ىمد اًمّزرع زي٤مدة ( ـؾب حرٍث  ): ؿقفف 

 بالٙمًما ؾسم٘مت أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قمٜمف ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس

 َّٓ  أو : ي٘مقل هريرة أسم٤م إنّ :  قمٛمر سمـٓ ؾوم٘مٞم،  همٜمؿ ٥مٚميم أو صٞمد ٥مٚميم إ

 .٤مً زرقم هريرة يبٕ إنَّ :  قمٛمر اسمـ لوم٘م٤م ، زرع ٥مٚميم

،  هريرة أيب رواي٦م شمثبٞم٧م ممإ ؿم٤مرةإلا ؽًمسمذ أراد قمٛمر اسمـ إنّ :  وي٘م٤مل

 وُمـ ، دوٟمف زرع ص٤مطم٥م يم٤من أّٟمف دوٟمف اًمّزي٤مدة ذههل طمٗمٔمف ؾمب٥م وأنّ 

  ُمِمتٖمالً  يم٤من
ٍ
 .أطمٙم٤مُمف شمٕمّرف ممإ اطمت٤مج سمٌمء

ذم  يمام زهػم أيب سمـ ؾمٗمٞم٤من،  اًمّزرع ذيمر غمقم هريرة أسم٤م واومؼ وىمد

 أّوًمف طمدي٨م ذم ؿٚمُمس قمٜمد وهق . ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل وقمبد ،اًمّمحٞمحلم 

 ." واًمّزرع واًمّّمٞمد ٖمٜمؿًما ٥مٚميم ذم ورظّمص،  بالٙمًما ؾسم٘مت أُمر"

__________________ 
 ( 6/663 ) ؾمبؼ شمرَجتف، هق قمبد سمـ أمحد اهلروي (  6) 

ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ (  6432) ومٗمل صحٞمح ُمسٚمؿ  . ر أيْم٤مً وضم٤مء ِذيمر اًمزرع قمـ اسمـ قمٛم (6)

َّٓ ُمـ اختذ يمٚمب٤ًم : ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر حيدث قمـ اًمٜمبل : قمـ أيب احلٙمؿ ىم٤مل   إ

  . "يمٚم٥م زرع أو همٜمؿ أو صٞمد يٜم٘مص ُمـ أضمره يمؾ يقم ىمػماط 

 .أَجٕملم ومٚمٕمٚمَّف طمّدث سمف سمٕمدُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ أيب هريرة  
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 ٚمّّمٞمدًم بالٙمًما اخّت٤مذ إسم٤مطم٦م دي٨محلا هذا ذم:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م

 ٖمػمًم اخّت٤مذه٤م ويمراه٦م ، طم٤مومظ زي٤مدة ّّن٤مٕ اًمّزرع ؽًمويمذ ، ٤مؿمٞم٦معموا

َّٓ  ، ؽًمذ  ٥مٚمجل اخّت٤مذه٤م ذيمر مم٤ّم وهمػمه اًمّّمٞمد ُمٕمٜمك ذم يدظمؾ أّٟمف إ

 ومٞمف ٤معمَِ  طم٤مضم٦م ٖمػمًم اخّت٤مذه٤م يمراه٦م ومتٛمحض ، ٤مً ىمٞم٤مؾم ْم٤مرّ عما ودومع ٜم٤مومععما

 .ومٞمف هؿ ذيًما بٞم٧مًمٚم ئٙم٦مالعما دظمقل واُمتٜم٤مع اًمٜم٤ّمس شمرويع ُمـ

 أنّ  ممإ يِمػم ُم٤م،  قمٛمٚمف أضمر ُمـ:  أي " قمٛمٚمف ُمـ ٟم٘مص ":  ىمقًمف وذم

 يمّؾ  غمقم اخّت٤مذه اُمتٜمع ٤مً حمّرُم اخّت٤مذه يم٤من ُم٤م نّ ٕ ، سمٛمحّرمٍ  ٞمسًم خّت٤مذه٤ما

 اخّت٤مذه٤م أنّ  غمقم ؽًمذ ومدلَّ  ، يٜم٘مص ملَ  أو ضمرٕا ٟم٘مص ؾمقاء.  طم٤مل

  .طمرام ٓ ُمٙمروه

 ُمـ بالٙمًما ذم هب٤م تٕمّبدعما ٕم٤مينعما أنّ  ، قمٜمدي دي٨محلا ووضمف:  لىم٤م

 ومرسّمام،  ُمٜمٝم٤م يتحّٗمظ ٓو ػٚمٙمعما هب٤م ي٘مقم يٙم٤مد ٓ ٤مً ؾمبٕم ٟم٤مءإلا همسؾ

 ٜمّمقرعما أنّ  روىويُ  ، ؽًمذ ُمـ أضمره يٜم٘مص ُم٤م سم٤مخّت٤مذه٤م ٞمفٚمقم ؾدظم

 لوم٘م٤م،  يٕمرومف ؿٚموم دي٨محلا هذا ؾمب٥م قمـ .قمبٞمد سمـ قمٛمرو لؾم٠م

  .ٟمتٝمكا .اًمّس٤مئؾ ويرّوع ، اًمّْمٞمػ يٜمبح ّٟمفٕ:  ٜمّمقرعما

 .زمٍ السم ٞمسًم ذيمره سمام فًم واؾمتٜمد،  اًمّتحريؿ قمدم ُمـ اّدقم٤مه وُم٤م

 سمٛم٘مدار ؾٕمٛمًمٚم اًمّتقومٞمؼ سمٕمدم شم٘مع ٕم٘مقسم٦مًما شمٙمقن أن:  ؿؾتحي ؾب

  .٥مٚمٙمًما يّتخذ ملَ  قًم ػمخلا ُمـ يٕمٛمٚمف يم٤من مم٤ّم ىمػماط

 .٤مً طمراُم خّت٤مذٓا يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 أو ىمػماط ىمدر يقازي سم٤مخّت٤مذه ٤مصؾحلا صمؿإلا أنّ :  سم٤مًمٜمّ٘مص رادعموا

 ٞمفٚمقم يؽمشّم٥م ُم٤م ىمدر ّتخذعما قمٛمؾ صمقاب ُمـ ومٞمٜم٘مص،  أضمر ُمـ ىمػماـملم
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 .ىمػماـم٤من أو ىمػماط وهق،  سم٤مخّت٤مذه صمؿإلا ُمـ

 حؼٚمي ُم٤م أو،  سمٞمتف دظمقل ُمـ ئٙم٦مالعما اُمتٜم٤مع اًمٜمّ٘مّم٤من ؾمب٥م:  ؾوؿق

 ، اًمٜمّٝمل ٗم٦مًمخ٤معم قم٘مقسم٦م أو ، ؿمٞم٤مـملم سمٕمْمٝم٤م نّ ٕ أو ، ذىٕا ُمـ ٤مّريـعما

 ، ُمٜمٝم٤م اًمّٓم٤مهر يتٜمّجس ومرسّمام ص٤مطمبٝم٤م ٦مٚمهمٗم قمٜمد واينٕا ذم قًمقهمٝم٤مًم أو

  .اًمّٓم٤مهر ُمقىمع ي٘مع ملَ  ٕمب٤مدةًما ذم ؾاؾمتٕمٛم وم٢مذا

 اىمتٜم٤مه وم٢مذا ، يم٤مُمالً  قمٛمٚمف ٙم٤منًم يّتخذه ملَ  قًم أّٟمف رادعما:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

ـَ   وإّٟمام،  ُم٣م قمٛمؾ ُمـ يٜم٘مص أن جيقز ٓو ، ٕمٛمؾًما ؽًمذ ُمـ ٟم٘مّم

  .ٟمتٝمكا .يّتخذه ملَ  ُمـ قمٛمؾ ٙماملًما ذم قمٛمٚمف ٞمسًم أّٟمف أراد

 .ومٞمف عٌ ُمٜم٤مزَ  قازجلا قمدم ُمـ اّدقم٤مه وُم٤م

 يٜم٘مص ؾه . ضمرٕا ذم ٤مً ومالاظمت:  " بحرًما " ذم اًمّروي٤مينّ  طمٙمك وم٘مد

  .؟ ست٘مبؾعما أو ٤ميضعما ٕمٛمؾًما ُمـ

 .٘مػماـملمًما ٟم٘مّم٤من حمّّمؾ وذم

 .رآظم ٞمؾٚماًم قمٛمؾ وُمـ ىمػماط اًمٜمّٝم٤مر قمٛمؾ ُمـ:  ؾؾؼق

 .آظمر اًمٜمّٗمؾ وُمـ ىمػماط ٗمرضًما ُمـ:  ؾوؿق

 .شم٘مّدم يمام يٕمٜمل .اًمٜمّ٘مّم٤من ؾمب٥م وذم

 .( ) ؼراطفوا ؼراضغفا يف افّروايتغ فالاخت يف ػقاؾواخت

 ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف أو،  ظمرٔا حيٗمٔمف ملَ  ُم٤م طمٗمظ ٙمقٟمفًم اًمّزائد ٙمؿحلا:  ؾؾؼق

__________________ 
وضم٤مء أيْم٤ًم قمـ أيب هريرة ذم ، ٨م اسمـ قمٛمر طمدي٨م اًمب٤مب ذم طمدي. ضم٤مء ذيمر اًم٘مػماـملم  (6)

  .صحٞمح ُمسٚمؿ

 .وأيْم٤ًم قمـ أيب هريرة،  وم٠مظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ أيب زهػم  .أُّم٤م اًم٘مػماط 
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 ٤مً صم٤مٟمٞم أظمؼم صمؿّ ،  ّولٕا اًمّراوي ومسٛمٕمف واطمد ىمػماط سمٜم٘مص أّوًٓ  أظمؼم

  .اًمّث٤مين اًمّراوي ومسٛمٕمف ؽًمذ ُمـ اًمّتٜمٗمػم ذم اًمّت٠ميمٞمد ذم ىمػماـملم سمٜم٘مص

 رضارٕا يمثرة سم٤مقمتب٤مر ٘مػماـملمًما ومٜم٘مّم٤من:  لمًمطم٤م غمقم لٜمزّ يُ :  ؾوؿق

  .تفٚمىم سم٤مقمتب٤مر ٘مػماطًما وٟم٘مص ، سم٤مخّت٤مذه٤م

 ظم٤مّص٦م اًمنّميٗم٦م ديٜم٦معمسم٤م اخّتذه٤م سمٛمـ ٘مػماـملمًما ٟم٘مص خيتّص :  ؾوؿق

  .قمداه٤م سمام ٘مػماطًموا، 

 وخيتّص ،  ٘مرىًموا دنعما ؾم٤مئر ؽًمذ ذم ديٜم٦معمسم٤م تحؼٚمي:  ؾوؿق

  .تفٚموىم اًمّت٠مّذي يمثرة ُمٕمٜمك ممإ تٗم٧مٚمي وهق ، بقاديًما ؾسم٠مه ٘مػماطًما

 سمسفٓ ومٗمٞمام:  بالٙمًما ُمـ ٟمققملم ذم يٙمقن أن حيتٛمؾ:  َمـ ؿال وـذا

  .ىمػماط دوٟمف وومٞمام ىمػماـم٤من آدُمّل 

 إطمس٤مٟمف أضمر يٜم٘مص ذيًما ٘مػماطًما يٙمقن أن:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ وضمّقز

  .ّرىحلا أو اًمّرـمب٦م يمب٤مدٕا ذوات ٦مٚمَج ُمـ ّٟمفٕ،  ٞمفًمإ

  .هٕمدُ سمُ  ٗمكخي ٓو

 ٘مػماـملمًميم٤م مه٤م ؾه . هـا ذـقريـدا ؼراضغفا يف ػؾواخت

 .؟ واشّمب٤مقمٝم٤م ٜم٤مزةجلا غمقم ةالاًمّّم  ذم ذيمقريـعما

 .سم٤مًمّتسقي٦م:  ؾؾؼق

 سم٤مب ُمـ هٜم٤م ذانٚمواًم،  ٗمْمؾًما سم٤مب ُمـ ٜم٤مزةجلا ذم ذانٚماًم:  ؾوؿق

  .همػمه ُمـ أوؾمع ٗمْمؾًما وسم٤مب،  ٕم٘مقسم٦مًما

 ٤مً ٤مىمحلإ اًمّدرب ٗمظحل بالٙمًما ٤مذاخّت  إسم٤مطم٦م افّشاؾعّقة ظـ صّح ٕوا

 .ؼمّ ًما قمبد اسمـ ٞمفًمإ أؿم٤مر يمام . ُمٕمٜم٤مه ذم سمام ٛمٜمّمقصًمٚم
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 وهق،  ىمتٚمف غمقم شّمٗم٤مقٓا حيّمؾ ملَ  ُم٤م اخّت٤مذه ذم ٠مذونعما أنّ  غمقم واّتػؼقا

 ( ) .ٕم٘مقرًما ٥مٚمٙمًما

  ؟ ٓ أم ٤مً ٘مٚمُمٓم ىمتٚمف جيقز ؾه . ػؾاخت ؾؼد .ٕم٘مقرًما همػم وأُّم٤م

 يئقل تلًما ٜمٗمٕم٦معما ؾضمٕ اًمّّمٖمػم روجلا ٦مشمرسمٞم ضمقاز غمقم سمف لواؾمتد

،  سمف ٜمٗمٕم٦معما وضمقد ُم٘م٤مم ىم٤مئامً  ؽًمذًم ٘مّمدًما ويٙمقن ، يمؼم إذا ٞمٝم٤مًمإ أُمره

  .آلعما ذم سمف يٜمتٗمع ٙمقٟمفًم،  ٤ملحلا ذم سمف يٜمتٗمع ملَ  ُم٤م سمٞمع جيقز يمام

 ُمع سمستفالُم ذم نّ ٕ،  اخّت٤مذه ٤مئزجلا ٥مٚمٙمًما ـمٝم٤مرة غمقم سمف لواؾمتد

 تالُمٙمٛمّ  ذم إذن اخّت٤مذه ذم ذنإلوم٤م ، يدةؿمد ُمِمّ٘م٦م قمٜمف طمؽمازٓا

 .ُمٜمف ٛمٜمعًمٚم ُمٜم٤مؾم٥م قازُمفًم ُمـ ٜمععما أنّ  يمام ، ُم٘مّمقده

َّٓ  يٕم٤مرضف ٓ ىمقّي  لٓاؾمتد وهق  ُمـ ُمرٕا ذم قاردًما ؼمخلا قمٛمقم إ

 همػم ٕمٛمقمًما وختّمٞمص ،( ) شمٗمّمٞمؾ همػم ُمـ ٥مٚمٙمًما ومٞمف غًمو ُم٤م همسؾ

  .ٞمؾًماًمدّ  ؾمّقهمف إذا ُمستٜمٙمر

 ُمـ واًمّتحذير ، ٦محلاًمّّم٤م قماملٕا شمٙمثػم غمقم ٨ّم حلا دي٨محلا وذم

 ُمٜمٝم٤م واًمٜمّ٘مص ومٞمٝم٤م اًمّزي٤مدة أؾمب٤مب غمقم واًمّتٜمبٞمف ، يٜم٘مّمٝم٤م سمام ٕمٛمؾًما

 .شمرشمٙم٥م أو تجتٜم٥مًم

 ٟمبّٞمٝمؿ ٞمغٚموشمب ، ٟمٗمع سمف ؿهل ُم٤م إسم٤مطم٦م ذم ٘مفٚمسمخ ممشمٕم٤م اهلل ًمٓمػ وسمٞم٤من

 غمقم اًمّراضمح٦م ح٦مٚمّمعما شمرضمٞمح وومٞمف .وُمٕم٤مدهؿ ُمٕم٤مؿمٝمؿ أُمقر ؿهل ملسو هيلع هللا ىلص

 .اخّت٤مذه طمرم مم٤ّم سمف يٜمتٗمع ُم٤م اؾمتثٜم٤مء قىمقعًم ٗمسدةعما

__________________ 
 ( . 666) اٟمٔمر شمٕمريػ اًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم احل٩م رىمؿ ( 6)

 (  2) ُمٖمٗمؾ وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ ، (  2) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة رىمؿ  (6)
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 الحديث الخامس رذر
بذي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لــا مع رشق: ؿال ,  ظـ راؾع بـ خديٍج  -393

جقٌع , ؾلصابقا إباًل وؽـاًم , وـان  امة , ؾلصاب افـاَس قػة مـ هِت ؾَ احلُ 

خريات افؼقم , ؾعجؾقا وذبحقا وكصبقا افؼدور , ؾلمر يف أُ  ملسو هيلع هللا ىلصافـبّل 

ظؼًة مـ افغـؿ ببعٍر ,  لبافؼدور ؾلـػئت , ثؿ ؿسؿ , ؾعد ملسو هيلع هللا ىلصافـبّل 

ؾـّد مـفا بعٌر ؾطؾبقه , ؾلظقاهؿ , وـان يف افؼقم خقٌؾ يسرٌة , ؾلهقى 

ـلوابد  ذه افبفائؿ أوابَد هل إنَ : سف اهلل , ؾؼال بَ َح ؿ بسفٍؿ , ؾرجؾ مـف

 شقَل يا رؿؾت : ؿال  ,ّد ظؾقؽؿ مـفا ؾاصـعقا بف هؽذا افقحش , ؾام ك

:  دًى , أؾـذبح بافؼصب ؟ ؿالإكا ٓؿقا افعدو ؽدًا , وفقس معـا مُ  .اهلل

ـّ وافظػر , هْن ما أَ  ر افّدم , وذـر اشؿ اهلل ظؾقف ؾؽؾقه , فقس افّس

ـّ ؾعظٌؿ , وأما افظػر ؾؿُ    ( ).بشةى احلَد وشلحّدثؽؿ ظـ ذفؽ , أما افّس

 

 هذا:  ٞمٗم٦مٚمحلا ذو (مـ هتامة  قػةؾحلا بذي ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  مع ــّا) :  ؿقفف

 ديٜم٦معما ُمـ اًمّذاه٥م ـمريؼ ذم ٞم٘م٤متعما نّ ٕ ، ديٜم٦معما ُمٞم٘م٤مت همػم ُمٙم٤من

 وُمّٙم٦م اًمّٓم٤مئػ سملم قمرق ذات ُمـ ٘مربًمسم٤م وهذه ، ُمّٙم٦م ممإ اًمِّم٤مم وُمـ

 .وي٤مىمقت ٤مزُمّل حلا سمٙمر أسمق سمف ضمزم يمذا ،

:  ىم٤مًمقا .اًمٜمّقوّي  ذيمر ويمذا،  ِمٝمقرعما ٞم٘م٤متعما أّّن٤م:  ٘م٤مسمّز ًمٚم ووىمع

__________________ 
، 6643، 6632، 6633، 6624، 6463، 6026،  6333)ظمرضمف اًمبخ٤مري أ( 6)

ؾمٕمٞمد سمـ ُمّسوق اًمثقري قمـ قمب٤مي٦م ُمـ ـمرق قمـ ( 6423)وُمسٚمؿ ( 6663، 6660

 . سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع قمـ ضمده راومع سمـ ظمدي٩م



 باب الصيـدكتاب األططمظ       
312 

  .صمامنٍ  ؾمٜم٦م اًمّٓم٤مئػ ُمـ رضمققمٝمؿ قمٜمد ؽًمذ ويم٤من

 .ج٤مزحلا دالسم ُمـ لٟمز ُم٤م ؾٙمًم اؾمؿ : وهت٤مُم٦م

ٞم٧م  رّ حلا ؿمّدة وهق - ٤مءهلوا ثٜم٤ّمةعما سمٗمتح - اًمّتٝمؿ ُمـ:  ؽًمسمذ ؾُمٛمر

 .قاءهلا شمٖمػّم :  ؾوؿق،  اًمّريح وريمقد

 اً ممّٝمد هذا لىم٤م اًمّّمح٤ميبّ  يم٠منّ  ( جقعٌ  افـّاَس  ؾلصاب) :  ؿقفف

 .أص٤مسمقا تلًما ٖمٜمؿًموا سمؾإلا ذسمحٝمؿ ذم ٕمذرهؿًم

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ  طمقصٕا أيب رواي٦م ذم ( وؽـامً  إبالً  ؾلصبـا) :  ؿقفف

  ( ). ُمّسوق
 "ٖم٤مٟمؿعما ُمـ وم٠مص٤مسمقا،  اًمٜم٤ّمس رسقم٤من وشم٘مّدم " قمٜمد اًمبخ٤مري قمب٤مي٦م قمـ

 إسمؾ ّن٥م وم٠مصبٜم٤م " ذم اًمّمحٞمحلم . قمـ أسمٞمف اًمّثقرّي  رواي٦م ذم ووىمع، 

 ." وهمٜمؿ

 .أظمرى َجع أظمري٤مت ( افـّاس خرياتأُ  يف ملسو هيلع هللا ىلص بلّ افـّ  وـان) :  ؿقفف

 ." اًمٜم٤ّمس آظمر ذم " طمقصٕا أيب رواي٦م وذم

 شم٘مّدُمٝمؿ قًم ّٟمفٕ ، ٤مً وطمٗمٔم ٕمسٙمرًمٚم ٤مً صقٟم ؽًمذ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ُمراوم٘متف غمقم طمرصٝمؿ ويم٤من ، دوٟمف ُمٜمٝمؿ اًمّْمٕمٞمػ يٜم٘مٓمع أن كِِم خَلَ 

 ُمـ قضمقدًم اًمّْمٕمٗم٤مء صقن اًمّس٤مىم٦م ُم٘م٤مم ذم ؾمػمه ُمـ زمٚمومٞم اً ؿمديد

 .ىمقي٤مءٕا ُمـ اً ىمّمد ُمٕمف يت٠مظّمر

 ذيًما قعجلا ُمـ يٕمٜمل ( ؼدورفا كصبقاوذبحقا و ؾقاؾعجِ ) :  ؿقفف

 .٘مدورًما ذم ووضٕمقه همٜمٛمقه ذيًما ومذسمحقا وم٤مؾمتٕمجٚمقا ، هبؿ يم٤من

__________________ 
 .وُمدار هذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم قمٚمٞمف: ىم٤مل اًمِم٤مرح  .واًمد ؾمٗمٞم٤من .اًمثقري( 6)
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 " ذم اًمبخ٤مري ُمّسوق سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٞمسك سمـ داود رواي٦م ذم ووىمع

 أن ؾىمب،  ىمدورهؿ وٟمّمبقا ومذسمحقا اًمٜم٤ّمس رسقم٤من ُمـ ٟم٤مٌس  ؼٚموم٤مٟمٓم

 اًمٜم٤ّمر أوىمدوا:  أي،  " ٘مدورًما قاٚموم٠مهم " اًمّثقرّي  رواي٦م وذم،  " ؿ٘مَس يُ 

 .٧مٚمهم طمّتك حتتٝم٤م

 أيب قمٜمدسمـ ُمّسوق قمـ أسمٞمف  ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمر قمـ زائدة رواي٦م وذم

 أّوهلؿ ؾومٕمجّ  " إؾمٜم٤مده٤م ؿٚمسُمُ  وؾم٤مق "ؿٚمُمس غمقم ستخرجعما" ذم ٟمٕمٞمؿ

 ." ٘مدورًما وٟمّمبقا ومذسمحقا

 "..وم٠مُمر ٞمٝمؿًمإ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومدومع "وًمٚمبخ٤مري  ( ؼدورفبا ؾلمر) :  ؿقفف

 .ٞمٝمؿًمإ ؾوص أّٟمف ٕمٜمكعموا ، لٛمجٝمقًمٚم بٜم٤مءًما غمقم - أّوًمف سمْمؿّ  - دومع

 " ٞمٝمؿًمإ وم٤مٟمتٝمك " ُمّسوق سمـ ؾمٕمٞمد قمـ زائدة رواي٦م ذم ووىمع

 .اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

 وؾمٙمقن ٛمزةهلا سمْمؿّ  ( بافؼدور ؾلـػئت ملسو هيلع هللا ىلصؾلمر افـبّل  ): ؿقفف 

 .ومٞمٝم٤م ُم٤م غوأومر ب٧مٚمىم:  أي.  ٙم٤مفًما

  :صقئغ يف ؽاندا هذا يف ػؾاخت وؿد

   راىم٦مإلا ؾمب٥م:  أحدمها

  ؟ ٓ أم حؿٚماًم ػٚمأشم ؾه:  افّثاين

 حّؾ عموا مالؾمإلا دار ممإ اٟمتٝمقا يم٤مٟمقا:  قمٞم٤مض لوم٘م٤م:  ّولٕا ؾلّما

َّٓ  ِمؽميم٦معما ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُم٤مل ُمـ يمؾٕا ومٞمف جيقز ٓ ذيًما  ، ٘مسٛم٦مًما سمٕمد إ

 .ربحلا دار ذم داُمقا ُم٤م هق إّٟمام ٘مسٛم٦مًما ىمبؾ ؽًمذ ضمقاز حمّؾ  وأنّ 

 ي٠مظمذوه٤م وملَ  ، اٟمتٝمبقه٤م يمقّنؿ ؽًمذ ؾمب٥م أنّ  وحيتؿؾ:  لىم٤م
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  .٤مضم٦محلا ىمدر غموقم سم٤مقمتدالٍ 

 .ؽًمذًم يدّل  ُم٤م آظمر طمدي٨م ذم وىمع وىمد:  لىم٤م

 - أسمٞمف قمـ ٞم٥مٚميم سمـ قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م ممإ يِمػم

 جم٤مقم٦مٌ  اًمٜم٤ّمَس  أص٤مب:  لىم٤م،  ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمؾٍ  قمـ - صحب٦م فًمو

 ضم٤مء إذ هب٤م كمتٖمًم ىمدورٟم٤م وم٢منّ  ، وم٤مٟمتٝمبقه٤م همٜمامً  وم٠مص٤مسمقا،  وضمٝمدٌ  ؿمديدةٌ 

 يرُّمؾ ؾضمٕم صمؿّ  ، سم٘مقؾمف ىمدورٟم٤م وم٠ميمٗم٠م،  ومرؾمف غمقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  .ٞمت٦معما ُمـ سم٠مطمّؾ  ٞمس٧مًم اًمٜمّٝمب٦م إنّ :  لىم٤م صمؿّ  ، سم٤مًمؽّماب حؿٚماًم

 يمام ىمّمدهؿ ٞمضسمٜم٘م اؾمتٕمج٤مهلؿ أضمؾ ُمـ ٝمؿٚمقم٤مُم أّٟمف غمقم يدّل  وهذا

  .ػماثعما سمٛمٜمع ٘م٤مشمؾًما ؾقمقُم

 سمٕمد يستحّ٘مقّن٤م إّٟمام ٖمٜمٞمٛم٦مًما أنّ  ؿٚمٞمٕمًم ٘مدورًما أيمٗم٠م إّٟمام:  اعُمٝمٚم٥َّم لوىم٤م

 سمذي} ومٞمٝم٤م فًم٘مقًم،  مالؾمإلا دار ذم وىمٕم٧م ٘مّّم٦مًما أنّ  ؽًموذ،  ٤مهل ىمسٛمتف

 .{ٞمٗم٦مٚمحلا

 ـمريؼ غمقم يم٤من إذا اًمّذسمح إنّ :  ؾىمٞم ىمد سم٠مّٟمف:  ٜمػمعما اسمـ وأضم٤مب

 أو ، ( ) ذه٥معما ذاهل اٟمتٍم بخ٤مرّي ًما ويم٠منّ ،  ُمٞمت٦مً  ذسمقحعما يم٤من ٕمّدياًمتّ 

 ئؽًمسم٠مو خيتّص  ٓ ٤ملعما ؽًمذ يم٤من وإن،  ل٤معمسم٤م ٕم٘مقسم٦مًما غمقم يمٗم٤مءإلا ؾمح

  .ؿهل ٦مٚمطم٤مص اًمٜمّٙم٤مي٦م يم٤مٟم٧م ـمٛمٕمٝمؿ سمف ؼٚمشمٕم عَم٤َّم ٙمـًم،  ذسمحقا ذيـًما

 ذم ل٤معما ص٤مطم٥م ومٕم٘مقسم٦م ٕم٘مقسم٦مًما ُمـ اًمٜمّقع هذا ضمّقزٟم٤م وإذا:  لىم٤م

__________________ 
ب قمٚمٞمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد سم (6) سم٤مب إذا أص٤مب ىمقم همٜمٞمٛم٦م ، ومذسمح  )قَّ

 (  ملسو هيلع هللا ىلصحلدي٨م راومع قمـ اًمٜمبل  سمٕمْمٝمؿ همٜماًم أو إسماًل ، سمٖمػم أُمر أصح٤مهبؿ ، مَل شم١ميمؾ

هذا ُمّمػٌم ُمـ اًمبخ٤مري أنَّ ؾمب٥م ُمٜمع إيمؾ ُمـ اًمٖمٜمؿ اًمتل :  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

 .ؿـمبخ٧م ذم اًم٘مّم٦م يمقّن٤م مَل شُم٘مس
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 يؽمك ٓو ٖمِمقشعما بـٚماًم يراق:  ؽفما لؿا ؿّ صمَ  وُمـ ، ممأو فًمُم٤م

 .اٟمتٝمك . فًم ٤مً أدسم بٞمعًما سمٖمػم سمف يٜمتٗمع أّٟمف زقمؿ وإن،  ّم٤مطمبفًم

 هق إّٟمام ٘مدورًما إراىم٦م ُمـ سمف ٠مُمقرعما:  اًمٜمّقوّي  لوم٘م٤م:  افّثاين وأّما

 فأٟمّ  غمقم حيٛمؾ ؾسم،  ٗمقهٚميت ؿٚموم حؿٚماًم وأُّم٤م ، ؿهل قم٘مقسم٦م رقعما فالإشم

ـّ  ٓو ، ٖمٜمؿعما ممإ وردّ  َجع  قمـ ّنك ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ُمع ومفالسم٢مشم أُمر أّٟمف ئم

 .ٖم٤مٟمٛملمًما ُم٤مل ُمـ وهذا،  ٤ملعما إض٤مقم٦م

 ُمٜمٝمؿ وم٢منّ ،  ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُمستحّ٘مل َجٞمع ُمـ شم٘مع ملَ  سمٓمبخف ٜم٤مي٦مجلوم٤م ٤مً وأيْم

 أّّنؿ يٜم٘مؾ ملَ :  ؾىمٞم وم٢من،  خٛمسًمٚم ستحّ٘مقنعما وُمٜمٝمؿ،  يٓمبخ ملَ  ُمـ

 ومٞمج٥م ، ٗمقهٚمأشم أو أطمرىمقه أّّنؿ يٜم٘مؾ وملَ :  ٜم٤مٚمىم،  ٖمٜمؿعما ممإ حؿٚماًم محٚمقا

  .ٟمتٝمكا .٘مقاقمدًما وومؼ غمقم شم٠مويٚمف

 شمسٛمٞم٦م وشمرك،  ؾمٜم٤مدإلا ضمّٞمد وم٢مّٟمف،  داود أيب طمدي٨م ٞمفٚمقم ويردّ 

 .ؿٚمُمس ذط غمقم ؾمٜم٤مدإلا ورضم٤مل ، يرّض  ٓ اًمّّمح٤ميبّ 

 ، ؾٖمسًمسم٤م شمداريمف ُمٙم٤منإل ومفالإشم حؿٚماًم شمؽمي٥م ُمـ زمٚمي ٓ ي٘م٤مل ٓو

 يم٤من قٚموم ، ٗمٕمؾًما ؽًمذ قمـ اًمّزضمر ذم ٖم٦مًمب٤معما أريد سم٠مّٟمف يِمٕمر ًمّسٞم٤مقا نّ ٕ

 خيّص  ذيًما نّ ٕ ، زضمر يمبػم ومٞمف يٙمـ ملَ  ؽًمذ سمٕمد سمف يٜمتٗمع أن سمّمدد

 هب٤م ىمٚمقهبؿ شمٕمّٚمؼ ُمع ٞمٝمؿٚمقم إومس٤مده٤م ومٙم٤من،  يسػم ٟمزر ُمٜمٝمؿ قاطمدًما

  .اًمّزضمر ذم غٚمأسم ٤مهل وؿمٝمقهتؿ ٞمٝم٤مًمإ وطم٤مضمتٝمؿ

 آظمر ذم وشمريمقه اؾمتٕمجٚمقا ّّنؿٕ قم٤مىمبٝمؿ إّٟمام : لوم٘م٤م اعُمٝمٚم٥َّم وأسمٕمدَ 

  .وٟمحقه قمدوّ  ُمـ ي٘مّمده ـعم ٤مً ُمتٕمّرض ٘مقمًما

 ُمٕمٜمك ٓو ، شم٘مريره شم٘مّدم يمام ؽًمذًم اً خمت٤مر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م
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ـّ  غمقم ؾحٛمًمٚم   .سم٤مًمّسب٥م اًمٜمّّص  ورود ُمع اًمّٔم

 .٘مدورًما سم٢ميمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص أُمره:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لوىم٤م

 يٙمقن ٓ يمّٚمف اًمٌّمء ؽٚميٛم ٓ ُمـ ذسمح أنّ  أضمؾ ُمـ يٙمقن أن:  يقز

 . ٤مً ُمذيّمٞم

 سم٤مًمٌّمء ظمتّم٤مصٓا ممإ شمٕمّجٚمقا أّّنؿ أضمؾ ُمـ يٙمقن أن:  ويقز

 ومٕم٤مىمبٝمؿ ، ٛمسخلا ُمٜمف وخيرج ي٘مسؿ أن ىمبؾ ُمـ يستحّ٘مف ُمـ سم٘مّٞم٦م دون

 .ُمثٚمف ُمٕم٤مودة قمـ ؿهل اً زضمر ٞمفًمإ ؾمب٘مقا ُم٤م شمٜم٤مول ُمـ ٜمععمسم٤م

 أيمؾ حيّؾ  ملَ ،  ؽًميمذ يم٤من قًم فسم٠مٟمّ ،  ّولٕا وزّيػ اًمّث٤مين رضّمح صمؿّ 

 ، رُمٞمف ذم ٙمّؾ ًما ؿهل ي٠مذن ملَ  إذ ، سمسٝمؿٍ  أطمدهؿ رُم٤مه ذيًما اًمٜم٤ّمدّ  بٕمػمًما

 ٟمتٝمكا .ب٤مبًما طمدي٨م ٟمٗمس ذم ٞمفٚمقم ٟمّص  يمام فًم ذيم٤مة رُمٞمف أنّ  ُمع

  .٤مً ّخّمٚمُم

 .ّولٕا ٕمٜمكعما ممإ بخ٤مرّي ًما ضمٜمح وىمد

 يٙمقن سم٠من:  ػمبٕمًما ىمّّم٦م ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا سمف زُمفًمأ قماّم  قابجلا ويٛمٙمـ

 غمقم ؾمٙمقهتؿ ومدلَّ  ، وم٠مىمّروه امقم٦مجلوا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمحرضة كرُم اًمّراُمل

 ، ُمٕمف وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ي٠ميت أن ىمبؾ ئؽًمأو ذسمحف ُم٤م فالسمخ رض٤مهؿ

 .ؿٚمأقم واهلل .وم٤مومؽمىم٤م

أيب  ] رواي٦م ذم ( ببعرٍ  غـؿفا مـ ظؼة لؾعد ؿسؿ ثؿّ ) :  ؿقفف

 حمٛمقٌل  وهذا ( ) [ " ٤مهٍ ؿمٞم سمٕمنم اً سمٕمػم لوقمد سمٞمٜمٝمؿ وىمسؿ "إطمقص 

__________________ 
وم٘مد ذيمره٤م ، وًمٕمؾَّ اًمِم٤مرح أراد رواي٦م أيب إطمقص ، ُم٤مسملم اًم٘مقؾملم سمٞم٤مض سم٤مٕصؾ (6)

 .قمدة ُمّرات ذم اًمنمح
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 ٟمٗمٞمس٦م أو ٦مٚمٞمٚمىم يم٤مٟم٧م سمؾإلا ؾَّ ٕمٚموم ، ذاك إذ ٖمٜمؿًما ىمٞمٛم٦م يم٤من هذا أنّ  غمقم

 .ؿمٞم٤مه قمنم بٕمػمًما ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م سمحٞم٨م ٦مٚمهزي أو يمثػمة يم٤مٟم٧م ٖمٜمؿًموا، 

 ؾمبع قمـ جيزئ بٕمػمًما أنّ  ُمـ ض٤مطمّل ٕا ذم ٘م٤مقمدةًما ؽًمذ ػًمخي٤م ٓو

 .لمًمٕمتدعما بٕمػمًماو اًمِّم٤مة ىمٞمٛم٦م ذم ٥مًمٖم٤مًما هق ؽًمذ نّ ٕ ، ؿمٞم٤مه

 ٤معمَِ  اًمّتٕمديؾ يٙمقن أن ؾقحتؿؾ،  قملم واىمٕم٦م ومٙم٤مٟم٧م ٘مسٛم٦مًما هذه وأُّم٤م

 سيح . ؿٚمُمس قمٜمد ضم٤مسمر وطمدي٨م ، ٖمٜمؿًما دون سمؾإلا ٟمٗم٤مؾم٦م ُمـ ذيمر

 سمؾإلا ذم ٟمِمؽمك أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م:  ومٞمف لىم٤م طمٞم٨م ٙمؿحلا ذم

  . سمدٟم٦م ذم ُمٜم٤ّم ؾمبٕم٦م يمّؾ ،  ب٘مرًموا

  .ب٘مرةًموا ىم٦ماًمٜم٤ّم غمقم ؼٚمشمٓم بدٟم٦مًموا

 ضحكٕا ومحرض ؾمٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع يمٜم٤ّم : قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م وأُّم٤م

 .اًمؽّمُمذّي  ومحّسٜمف . قمنمة بدٟم٦مًما وذم شمسٕم٦م ب٘مرةًما ذم وم٤مؿمؽميمٜم٤م، 

حفو   .هذا ظمدي٩م سمـ راومع سمحدي٨م دهوقمْم،  طمّب٤من اسمـ صحَّ

 يٕمرض ملَ  ُم٤م سمسبٕم٦مٍ  بٕمػمًما أنّ  صؾٕا أنّ :  هذا ذم يتحّرر ذيًموا

 .ؽًمذ سمحس٥م ٙمؿحلا ومٞمتٖمػّم ،  وٟمحقه٤م ٟمٗم٤مؾم٦م ُمـ قم٤مرض

  .ؽًمذ ذم قاردةًما خبارٕا جتتؿع وهبذا

 ـمبخ ُم٤م قمدا ومٞمام وىمٕم٧م أّّن٤م،  ذيمقرةعما ٘مسٛم٦مًما ُمـ ئمٝمر ذيًما صمؿّ 

  .همٜمٛمقه٤م يم٤مٟمقا تلًما ٖمٜمؿًموا سمؾإلا ُمـ وأريؼ

 تلًما ٘مّّم٦مًما شمٙمقن أن - شمٕمّددت قاىمٕم٦مًما يم٤مٟم٧م إن -:  وحيتؿؾ

 ٘مّّم٦مًموا،  ٚمّٓمبخًم ىمٓمع يم٤من ٙمقٟمفًم حؿٚماًم ومٞمٝم٤م ػٚمأشم قمّب٤مس اسمـ ذيمره٤م

 ُمرىمٝم٤م أريؼ اّم ٚموم،  ُمثالً  ٤مً صح٤مطم اًمِّمٞم٤مه ـمبخ٧م .راومع طمدي٨م ذم تلًما
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 هذا ؾٕمًمو ، ؾمٝمٛمف ذم وىمٕم٧م ُمـ يٓمبخٝم٤م صمؿّ  ت٘مسؿًم ٖمٜمؿعما ممإ ضّٛم٧م

 .ؿٚمأقم واهلل .ٕم٤مدةًما قمـ اًمِّمٞم٤مه ىمٞمٛم٦م اٟمحٓم٤مط ذم اًمٜمّٙمت٦م هق

 .اً ٟم٤مومر هرب:  أي .اًمّدال يدوشمِمد اًمٜمّقن سمٗمتح ( ؾـّد ) :  ؿقفف

 .٘مسقُم٦معما سمؾإلا ُمـ:  أي ( مـفا) :  ؿقفف

 يمقن ذم ٕمذرهؿًم متٝمٞمد ومٞمف ( يسرة خقؾ ؼقمفا يف وـان) :  ؿقفف

 يم٤من قًم:  ي٘مقل ومٙم٠مّٟمف ، حتّمٞمٚمف غمقم ي٘مدروا وملَ  أشمٕمبٝمؿ ٟمدّ  ذيًما بٕمػمًما

  .ومٞم٠مظمذوه سمف حيٞمٓمقا أن ُمٙمٜمٝمؿٕ يمثػمة ظمٞمقل ومٞمٝمؿ

 أو يمثػمة:  أي " ظمٞمؾ ُمٕمٝمؿ يٙمـ وملَ  " طمقصٕا أيب رواي٦م ذم ووىمع

 بغ اً مجع ٞمؾخلا ؾصٕ ٓ ٞمؾخلا ذم ّمٗم٦مٍ ًم اًمٜمّٗمل ومٞمٙمقن ، ريجلا ؿمديدة

 .افّروايتغ

،  وم٠مقمٞم٤مهؿ بقهٚمومٓم "ذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م  ( رجؾ قففإ ؾلهقى) :  ؿقفف

 ٟمحقه ٘مّمدوم . فٚمحتّمٞم غمقم ي٘مدروا وملَ  أشمٕمبٝمؿ:  أي " رضمٌؾ  ٞمفًمإ وم٠مهقى

 .رُم٤مهو

 .اًمّراُمل هذا اؾمؿ غمقم أىمػ وملَ 

 .ومقىمػ اًمّسٝمؿ أص٤مسمف:  أي ( اهلل ؾحبسف) :  ؿقفف

 دقمـ ؾمٕمٞمد قمٜم وؿمٕمب٦م اًمّثقرّي  رواي٦م ذم ( بفائؿفا ذههل إنّ ) :  ؿقفف

 ." سمؾإلا ذههل إنّ  " اًمبخ٤مري

 نّ ٕ " ُمـ " ُمٕمٜمك شمٗمٞمد " مالاًم " هذه:  ّم٤مسمٞمحعما ّذاح سمٕمض لىم٤م

 .ٟمٙمرة ٙمقٟمفًم،  إنّ  ؿاؾم ُمـ شمستٗم٤مد بٕمْمّٞم٦مًما

 أي . قطّمدةعما ويمّس دّ عمسم٤م آسمدة َجع (ـلوابد افقحش  أوابد) :  ؿقفف
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:  ي٘م٤مل ، ُمٜمّٗمرة ٦مٚمومٕم أو ٛم٦مٍ ٚمسمٙم:  أي . سمآسمدةٍ  ومالن ضم٤مء ي٘م٤مل ، همريب٦م: 

 .اً أسمقد ٙمّسًما وجيقز .سمْمّٛمٝم٤م شم٠مسمد قطّمدةعما سمٗمتح أسمدت

  .٤مً قطّمِمشم ٤مهل أنّ :  رادعموا ، شمقطّمِم٧م:  أي . شم٠مسّمدت:  وي٘م٤مل

 شمِم٤مرك ٙمقّن٤مًم يم٤مًمّتٛمٝمٞمد،  اًمّتِمبٞمف هذا ذيمر شم٘مديؿ أنّ  . اًمّٔم٤مهرو

 ٙمؿحلا ذم تقطّمشعما

 شمٕمٓمك أّّن٤م ٓ،  قطمشًما يٜمٗمر يمام شمٜمٗمر أّّن٤م رادعما ؾسم:  ٜمػّم عما اسمـ لوىم٤م

 .طمٙمٛمٝم٤م

 .ٞمفٚمقم يردّ  دي٨محلا وآظمر ، لىم٤م يمذا

 اًمّثقرّي  رواي٦م ذم ( هؽذا بف ؾاصـعقا مـفا قؽؿؾظ كّد  ؾام) :  ؿقفف

 هذا ُمٜمٝم٤م ؾومٕم ومام" طمقصٕا أيب رواي٦م وذم،  "ُمٜمٝم٤م بٙمؿٚمهم ومام"

 ."هذا ُمثؾ وم٤مومٕمٚمقا

. "ويمٚمقه .ؽًمذ سمف وم٤مصٜمٕمقا" أسمٞمف قمـ ُمّسوق سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمر زاد

 .اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف

 ُمـ يم٤من ُمقضع أّي  ذم ومجرح سم٤مًمّسٝمؿ ُملرُ  ُم٤م أيمؾ ضمقاز وومٞمف

 .٤مً ُمتقطّمِم أو ٤مً وطمِمٞمّ  يٙمقن أن سمنمط ، ضمسده

 كمّ بجًما يزيد سمـ همْمب٤من قمـ ٕمٛمٞمسًما أيب ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما أظمرجو

 ومٕمرىمبٝم٤م ومٜمّدت اً ضمزور وم٤مؿمؽمى،  ّل حلا ُمـ رضمٌؾ  أقمرس:  لىم٤م أسمٞمف قمـ

 ومام ، ي٠ميمٚمقا أن - مسعقد ابـ يعـل - اهلل ظبد وم٠مُمرهؿ ، اهلل اؾمؿ وذيمر

  .ؾوم٠ميم هب٤م أشمقه صمؿّ ،  سمْمٕم٦م ُمٜمٝم٤م فًم ضمٕمٚمقا طمّتك أٟمٗمسٝمؿ ـم٤مسم٧م

 ُم٤م:  لىم٤م ابـ ظباس ظـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـوروى 
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  .اًمّّمٞمد ٦مًمسمٛمٜمز ومٝمق يديؽ ذم مم٤ّم بٝم٤مئؿًما ُمـ أقمجزك

 اسمـ فٚمٟم٘م وىمد، طمٙم٤مه اًمبخ٤مري  .وظائشة ظؿر وابـ عّ ظ ؽفذ ورأى

 .ؿفقرجلا قمـ وهمػمه ٜمذرعما

 وربقعة سّقبدا بـ شعقد ظـ اً أيض ؾؼوكُ  , قثؾواف ؽفما ػفؿفوخا

َّٓ  شمقطّمش إذا ٟمّز إلا أيمؾ حيّؾ  ٓ:  وم٘م٤مًمقا،   .ّبتفًم أو ٘مفٚمطم ذم سمتذيمٞمتف إ

 .راومع طمدي٨م .ٛمٝمقرجلا وطمّج٦م

ذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م قمـ  (إكا ٓؿقا افعدو ؽدًا : اهلل  يا رشقَل  ):  ؿقفف

 .اًمّراوي ُمـ ؿمؽ   هق "..أن ٟمٚم٘مك اًمٕمدو ٟمخ٤مف أو ٜمرضمقًم إّٟم٤م "ؾمٕمٞمد 

 يرضمقٟمف ٤معمَِ  ٕمدوّ ًما ٘م٤مءًم غمقم طمرصٝمؿ ممإ إؿم٤مرة سم٤مًمّرضم٤مء اًمّتٕمبػم وذم

 أن حيّبقن ٓ أّّنؿ ممإ إؿم٤مرة قفخلوسم٤م ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما أو اًمِّمٝم٤مدة ومْمؾ ُمـ

 .سمٖمت٦م ٕمدوّ ًما ٞمٝمؿٚمقم هيجؿ

 فٚمٕمًمو ، زمجلسم٤م " اً همد ٕمدوّ ًما ٘مكٚمٟم إّٟم٤م " طمقصٕا أيب رواي٦م ذم ووىمع

 .٘مرائـًمسم٤م أو صّدىمف ـُمَ  سمخؼم ؽًمذ قمرف

 ستخرجعما ذم ٟمٕمٞمؿ أيب قمٜمد اًمّثقرّي  قمـ ه٤مرون سمـ يزيد رواي٦م وذم

 ؼٚمُمتٕم سمحذف يمذا،  " ٟمرضمق وإّٟم٤م،  اً همد ٕمدوّ ًما ٘مكٚمٟم إّٟم٤م " ؿٚمُمس غمقم

 .ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُمراده ؾٕمًمو ، اًمّرضم٤مء

 َجع - ُم٘مّمقر خمّٗمػ - أّوًمف سمْمؿّ  ( ىً دمُ  معـا قستفو) :  ؿقفف

،  ؽًمسمذ ّٛمٞم٧مؾُم  ، اًمّسّٙملم وهل.  حتت٤مٟمّٞم٦م سمٕمده٤م اًمّدال سمسٙمقن ُمدي٦م

 .قمٛمره:  أي .ٞمقانحلا ُمدى شم٘مٓمع ّّن٤مٕ

 ." ًى ُمد ُمٕمٜم٤م ٞمس٧مًمو "و  " ٕمدوّ ًما ٘مكٚمٟم " ىمقًمف سملم واًمّراسمط
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 أن سمّمدد ص٤مروا ٕمدوّ ًما ٘مقاًم إذا أّّنؿ،  ُمراده يٙمقن أن:  حيتؿؾ

 .يذسمحقٟمف ُم٤م ُمٜمٝمؿ يٖمٜمٛمقا

 ي٠ميمٚمقٟمف ُم٤م ذسمح ممإ حيت٤مضمقن أّّنؿ،  ُمراده يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .٘مقهًم إذا ٕمدوّ ًما غمقم سمف ٞمت٘مّقواًم

 ُم٤م ُمٕمٝمؿ ومٙم٤من سمٞمٜمٝمؿ سمؾإلوا ٖمٜمؿًما ىمسٛم٦م ُمـ شم٘مّدم ُم٤م ّيدهوي١م

 سمحّده٤م ؽًمذ يرّض  الئًم،  سمسٞمقومٝمؿ يذسمحقا أن ويمرهقا ، يذسمحقٟمف

 اًمّسّٙملم همػم اًمّذسمح ذم جيزئ ذيًما قمـ لومس٠م . فًم ُم٤مؾم٦م ٤مضم٦محلوا

 ُم٤م إُمٙم٤من ُمع،  وٟمحقه ٘مّم٥مًموا دي٦معما ذم ٍمحلا وضمف وهذا ، واًمّسٞمػ

  .ٞمػاًمّس  وهق دي٦معما ُمٕمٜمك ذم

 ٗمٓمرًموا،  اً همد ٕمدوّ ًما ىمقٓ إّٟمٙمؿ " هذا همػم طمدي٨م ذم وىمع وىمد

 .ٞمت٘مّقواًم ٗمٓمرًما ممإ ومٜمدهبؿ،  ( ) " ٙمؿًم أىمقى

 ؾمٕمٞمد قمـ طمبٞم٥م سمـ طمبٞم٥م رواي٦م ذم (؟  ؼصبفبا أؾـذبح) :  ؿقفف

 رواي٦م وذم " ؟ روةعموا ٘مّم٥مًمسم٤م أومٜمذسمح " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُمّسوق سمـ

 ."؟  ٕمّم٤مًما وؿمّ٘م٦م روةعمسم٤م سمحأٟمذ " قمب٤مي٦م قمـ ٞمؿٚمؾم أيب سمـ ٞم٨مًم

 واًمٜمّس٤مئّل  أمحد أظمرضمف طمدي٨م ذم روةعمسم٤م اًمّذسمح ذيمر ووىمع

 وذم ، صٗمقان سمـ حمّٛمد قمـ اًمِّمٕمبّل  ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمؽّمُمذّي 

 اًمٜمّبّل  وم٠مُمرين ، سمٛمروة أرٟمبلم ذسمح٧م : لىم٤م صٞمٗمّل  سمـ حمّٛمد قمـ رواي٦م

حفو .ٝمامٚمسم٠ميم ملسو هيلع هللا ىلص  .٤ميمؿحلوا طمّب٤من اسمـ صحَّ

   .اًمٜم٤ّمر ُمٜمف ي٘مدح ذيًما هق:  ؾوؿق ، أسمٞمض جرطم روةعموا

__________________ 
  .ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (  6333) أظمرضمف ُمسٚمؿ  (6)



 باب الصيـدكتاب األططمظ       
322 

 اذسمحقا : رومٕمف طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ " وؾمطٕا " ذم اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج

ـّ  الظم ُم٤م ( ) وداجٕا ىرَ ومَ  رء ؾسمٙم   . واًمّٔمٗمر اًمّس

 طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد فًمو ، ومٞمف ػٚمخمت ظمراش سمـ اهلل قمبد ؾمٜمده وذم

 .ٟمحقه ُأُم٤مُم٦م أيب

 .؟ " ٘مّم٥مًمسم٤م أومٜمذسمح " ذيمر ـُمَ  همػم رواي٦م ذم ؿمٝمرٕوا

 يم٤من ديدحلسم٤م اًمّذسمح أنّ  ممإ إؿم٤مرة ومٞمف " ًى ُمد ُمٕمٜم٤م ٞمس٧مًمو " ىمقًمفو

 ضمٜمس روةعمسم٤م اًمّذسمح قمـ لسم٤مًمّس١ما رادعموا ، ضمقازه قمٜمدهؿ اً ُم٘مّرر

 .روةعما ظمّمقص ٓ طمج٤مرٕا

 همٜمامً  شمرقمك ضم٤مري٦مً  أنّ  ،ؽ ًمُم٤م سمـ يمٕم٥م طمدي٨م وذم اًمبخ٤مري ُمـ

 ومٙمّسْت ،  ؿم٤مةٌ  صٞمب٧موم٠مُ  - عٍ ٚمسمس قوه،  سم٤مًمّسقق ذيًما - ؾبٞمجْلُ سم٤م فًم

 وومٞمف . ٤مٝمٚمسم٠ميم وم٠مُمرهؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم ومذيمروا،  سمف ٝم٤مومذسمحتْ  اً طمجر

 .رجحلسم٤م اًمّذسمح غمقم اًمّتٜمّمٞمص

 ذم ٤مءعما سمجري ؿمّبف ، سمٙمثرة وصّبف فًمأؾم٤م:  أي ( افّدم أهنر ما) :  ؿقفف

  .اًمٜمّٝمر

 ذرّ  أسمق وذيمره ، سم٤مًمّراء اًمّرواي٤مت ذم ِمٝمقرعما هق هذا:  قمٞم٤مض لىم٤م

  .همري٥م وهق،  اًمّرومع سمٛمٕمٜمك اًمٜمّٝمز:  لوىم٤م . سم٤مًمّزاي ِمٜمّل خلا

،  " ومٙمٚمقا " وظمؼمه٤م،  سمتداءٓسم٤م رومع ُمقضع ذم ٦مًمُمقصق " ُم٤م " و

  .ومٙمٚمقا لالطم ومٝمق اًمّدم أّنر ُم٤م واًمّت٘مدير

  . ذـمّٞم٦م شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

__________________ 
م اًمٙمالم قمٚمٞمٝمام( 6)  .( 036) اٟمٔمر طمدي٨م أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م  .شم٘مدَّ
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 اًمّدم أّنر ُم٤م ؾيم " اًمّثقرّي  قمـ ( )إؾمح٤مقحمٛمد سمـ  رواي٦م ذم ووىمع

 .٦مًمُمقصق هذا ذم " ُم٤م " و " ذيم٤مة

 ذنإلا ؼٚمَّ قم ّٟمفٕ ، اًمّتسٛمٞم٦م اؿمؽماط ومٞمف (ظؾقف  اهلل اشؿ وذـر) :  ؿقفف

 ٓ ؿمٞمئلم غمقم ؼٚمَّ ٕمعمُ وا ، واًمّتسٛمٞم٦م ّن٤مرإلِ ا ومه٤م ُمريـٕا سمٛمجٛمقع

َّٓ  ومٞمف ٙمتٗمكيُ   .أطمدمه٤م سم٤مٟمتٗم٤مء ويٜمتٗمل سم٤مضمتامقمٝمام إ

 ( ) اًمّتسٛمٞم٦م اؿمؽماط ذم بح٨مًما شم٘مّدم وىمد

ـّ  قسف) :  ؿقفف  .ٞمسٚمسم ؾمتثٜم٤مءٓا غمقم سم٤مًمٜمّّم٥م ( وافّظػر افّس

ـّ  ٞمسًم أي . اًمّرومع ويقز   .٤مً جمزئ أو ٤مً ُمب٤مطم واًمّٔمٗمر اًمّس

ـّ  يٙمـ ملَ  ُم٤م " طمقصٕا أيب رواي٦م ذم ووىمع  رواي٦م وذم " فمٗمر أو ؾم

ـّ  همػم " قمبٞمد سمـ قمٛمر َّٓ  " قمٞمسك سمـ داود رواي٦م وذم ، " واًمّٔمٗمر اًمّس  إ

 ." اً فمٗمر أو ٤مً ؾمٜمّ 

 ٦مٚمَج ُمـ سم٠مّٟمف:  اًمٜمّقوّي  ضمزم ( ؽفذ ظـ وشلحّدثؽؿ) :  ؿقفف

 .اًمّسٞم٤مق ُمـ اًمّٔم٤مهر وهق،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ماليم ُمـ وهق،  رومقععما

:  " هي٤ممإلوا قهؿًما سمٞم٤من يمت٤مب " ذم ٘مّٓم٤منًما سمـ سـحلا أسمق وضمزم

 .ؼمخلا راوي ظمدي٩م سمـ راومع ىمقل ُمـ درجُمُ  سم٠مّٟمف

 غمقم أوردوه ُمّسوقسمـ  ؾمٕمٞمد قمـ اًمّرواة أيمثر أنّ ،  طم٤مصٚمف ُم٤م وذيمر

،  فمٗمر أو . ىمقًمف سمٕمد قمٜمف روايتف ذم لىم٤م طمقصٕا أسم٤م وأنّ  ، اًمّرومع فم٤مهر

__________________ 
. واًمّمقاب ُم٤م أصمبّتف، وهق ظمٓم٠م ( ٤مق قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب إؾمح) وىمع ذم اعمٓمبقع ُمـ اًمٗمتح  (6)

(  026/ 3) "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم ( 2663) "ُمستخرضمف"يمذا أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم 

 .ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمف

 .ىمبؾ طمديثلم(  034) ذم طمدي٨م أيب صمٕمٚمب٦م سمرىمؿ  (6)
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 .داود أيب رواي٦مًم ؽًمذ ( ) وٟمس٥َم  . ؽًمذ قمـ وؾم٠مطمّدصمٙمؿ:  راومع لىم٤م

، قمـ أيب إطمقص  ُمسّدد قمـ أظمرضمف داود أسم٤م وم٢منّ ،  قمجٞم٥م وهق

 قمٜمد يمام ومٞمف وإّٟمام " راومع:  لىم٤م " ىمقًمف اًمّسٜمـ ٟمسخ ُمـ رء ذم ٞمسًمو

 ومٞمف بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ هق.  ُمسّدد ومٞمف داود أيب وؿمٞمخ ، سمدوّن٤م بخ٤مريًما

 .هٜم٤م

ـّ  همػم " ٗمظٚمسم هسمٕمد ذيًما ب٤مبًما ذم بخ٤مرّي ًما أورده وىمد  واًمّٔمٗمر اًمّس

ـّ  وم٢منّ ،   .ُمرومقع ٛمٞمعجلا أنّ  ذم اً ضمدّ  فم٤مهر وهق " خًمإ. .قمٔمؿ اًمّس

ـّ  أّما) :  ؿقفف  ُمٜمف طمذوم٧م ىمٞم٤مس هق : بٞمْم٤موّي ًما لىم٤م ( ؾعظؿ افّس

ـّ  أُّم٤م واًمّت٘مدير ، قمٜمدهؿ ِمٝمرهت٤مًم اًمّث٤مٟمٞم٦م ٘مّدُم٦معما  قمٔمؿ ويمّؾ  ، ومٕمٔمؿ اًمّس

  .ٞمٝم٤مٚمقم ؾمتثٜم٤مءٓا ٦مًمٓدًم اًمٜمّتٞمج٦م وـمقى ، سمف اًمّذسمح حيّؾ  ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف غمقم يدّل  هذا:  " قؾمٞمطًما ُمِمٙمؾ " ذم حالاًمّّم  اسمـ لوىم٤م

 ىمقًمف غمقم تٍماىم ؽًمذٚموم،  ٕمٔمؿًمسم٤م حتّمؾ ٓ اًمّذيم٤مة يمقن ىمّرر ىمد يم٤من

 ." ومٕمٔمؿ"

 ًك ُمٕمٜم ٕمٔمؿًمسم٤م اًمّذسمح ُمـ ٛمٜمعًمٚم ٟم٘مؾ ُمـ بح٨مًما سمٕمد أر وملَ :  لىم٤م

  .مالاًمّس  قمبد اسمـ ماليم ذم وىمع ويمذا ، يٕم٘مؾ

 شمٜمّجس وم٢مّّن٤م،  ٕمٔم٤ممًمسم٤م شمذسمحقا ٓ:  دي٨محلا ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  لوىم٤م

 .ـّ جلا ُمـ إظمقاٟمٙمؿ زاد ّّن٤مٕ،  شمٜمجٞمسٝم٤م قمـ ّنٞمتٙمؿ وىمد،  سم٤مًمّدم

__________________ 
واًمّمقاب ، اًمٔم٤مهر أّن٤م ظمٓم٠م و، سمزي٤مدة اًمت٤مء  "ٟمسب٧م  "( 4/306)ذم ُمٓمبقع اًمٗمتح  (6)

وهق ، وقمٚمٞمف ومٛم٘مّمقد اًمِم٤مرح أنَّ اسمـ اًم٘مٓم٤من ٟمَس٥َم هذه اًمرواي٦م ٕيب داود ، ُم٤م أصمبت ف 

 (  646/ 6)  "اًمقهؿ واإلهي٤مم  "يمذًمؽ يمام ذم يمت٤مسمف 
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 .ٟمتٝمكا

 نّ ٕ،  هب٤م اًمّذسمح سمٕمد شمٓمٝمػمه٤م يٛمٙمـ يم٤من ي٘م٤مل ٓو،  حمتٛمؾ وهق

  .جيزئ ٓ أّٟمف شم٘مّرر وىمد ، ؽًميمذ هب٤م ؾمتٜمج٤مءٓا

 ٕمٔمؿًمسم٤م اًمّذسمح أنّ  غمقم يدّل  هذا:  " ِمٙمؾعما " ذم قزّي جلا اسمـ لوىم٤م

 وأؿم٤مر،  ؽًمذ غمقم اًمِّم٤مرع وىمّررهؿ ، جيزئ ٓ أّٟمف قمٜمدهؿ اً ُمٕمٝمقد يم٤من

  .هٜم٤م ٞمفًمإ

 ؽًمذًم اً ُمستٜمد يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ موشم٘مدّ :  ٧مٚمىم

 .صمب٧م إن

 قمـ ٞمتؿُّن  وىمد يمّٗم٤مر وهؿ:  أي ( بشةحلا دىؾؿُ :  افّظػر وأّما) :  ؿقفف

 .اًمٜمّقوّي  وشمبٕمف،  حالاًمّّم  اسمـ فًمىم٤م ، هبؿ اًمّتِمّبف

 سمف ي٘مع ٓو ، حٞمقانًمٚم شمٕمذي٥م هبام اًمّذسمح نّ ٕ،  قمٜمٝمام ّنك:  ؾوؿق

َّٓ  ٤مً بًمهم٤م  إنّ :  ىم٤مًمقا وىمد ، اًمّذسمح صقرة غمقم هق ٞمسًم ذيًما ٜمؼخلا إ

  .٤مً ظمٜم٘م ٟمٗمسٝم٤م شمزهؼ طمّتك سم٤مًمّٔمٗمر اًمِّم٤مة ُمذاسمح شمدُمل بِم٦محلا

 اًمّذسمح ُمتٜمعٓ ؽًميمذ يم٤من قًم سم٠مّٟمف:  ّولٕا قؾؾافّتع غمقم واقمؽمض

 .ٙمّٗم٤مرًما سمف يذسمح ُم٤م وؾم٤مئر سم٤مًمّسّٙملم

 ومٝمق ٤مهب تحؼٚمي ُم٤م وأُّم٤م،  صؾٕا هق سم٤مًمّسّٙملم اًمّذسمح سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ضمقاز قمـ يس٠مًمقن يم٤مٟمقا ؿّ صمَ  وُمـ ، ْمٕمٗمٝم٤مًم اًمّتِمبٞمف ومٞمف يٕمتؼم ذيًما

 .٤مً واضح شم٘مّدم يمام وؿمبٝمٝم٤م اًمّسّٙملم سمٖمػم اًمّذسمح

:  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ٦مٚمطمرُم رواي٦م ُمـ " بٞمٝم٘مّل ًمٚم ٕمروم٦معما " ذم وضمدت صمؿّ 

،  بخقرًما ذم يدظمؾ ذيًما اًمٜمّقع غمقم دي٨محلا هذا ذم اًمّٔمٗمر ؾمح أّٟمف
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ـّ  أنّ  دي٨محلا ذم ُمٕم٘مقل:  لوم٘م٤م  ، ُمٜمتزقم٦م يم٤مٟم٧م إذا هب٤م يذيّمك إّٟمام اًمّس

 رادعما أنّ  غمقم ومدلَّ  يٕمٜمل ، ُمٜمخٜم٘م٦م ٙم٤مٟم٧مًم هب٤م ذسمح قٚموم صم٤مسمت٦م وهل وم٠مُّم٤م

ـّ  ـّ ،  سم٤مًمّس  ضمقازه ُمـ ـػّقةحلا ظـ ؾٟم٘م ُم٤م فالسمخ وهذا،  ٜمتزقم٦معما اًمّس

ـّ   .٦مٚمٜمٗمّمعما سم٤مًمّس

 لىم٤م ُم٤م ومٞمف ل٘م٤مًم،  ٟمس٤منإلا فمٗمر سمف رادعما يم٤من قٚموم اًمّٔمٗمر وأُّم٤م:  لىم٤م

ـّ  ذم  دالسم ُمـ ٥ٌم ٞمـمِ  هق ذيًما اًمّٔمٗمر سمف أراد أّٟمف اًمّٔم٤مهر ٙمـًم ، اًمّس

 .ٜمؼخلا ُمٕمٜمك ذم ومٞمٙمقن يٗمري ٓ وهق،  بِم٦محلا

 .شم٘مّدم ُم٤م همػم ٗمقائدًما ُمـ دي٨محلا وذم 

 وىمع قًمو ٧مٚمَّ ىم قًمو إذن همػم ُمـ ِمؽميم٦معما ُمقالٕا ذم اًمّتٍّمف حتريؿ

 .ٞمٝم٤مًمإ طمتٞم٤مجٓا

 ٤مضم٦محلا ٞمفًمإ هبؿ ُم٤م شمرك ذم طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمرٕ ًمّّمح٤مسم٦ما اٟم٘مٞم٤مد وومٞمف

 .اًمِّمديدة

 ب٧مٚمهم إذا وٟمحقه٤م ُمٜمٗمٕم٦م فالإشم ومٞمف سمام اًمّرقمّٞم٦م قم٘مقسم٦م ُم٤ممًمإل أنّ  وومٞمف

 ، واًمّت٘مقيؿ اًمّتٕمديؾ ومٞمٝم٤م جيقز ٖمٜمٞمٛم٦مًما ىمسٛم٦م وأنّ  ، اًمنّمقمّٞم٦م ح٦مٚمّمعما

 .طمدة غمقم ُمٜمٝم٤م رء يمّؾ  ىمسٛم٦م يِمؽمط ٓو

 ، ٕمٙمسًموسم٤م تقطّمشعما طمٙمؿ يٕمٓمك ست٠مٟمسعما ُمـ شمقطّمش ُم٤م وأنّ 

 .ٓ أم اً طمديد يم٤من ؾمقاء.  ٘مّمقدعما حيّّمؾ سمام اًمّذسمح وضمقاز

 ؼّمّي ًما يم٤مًمّّمٞمد ذسمحف قمـ قمَجزَ  ـعم اًمٜم٤ّمدّ  ٞمقانحلا قم٘مر وضمقاز

 ومامت أصٞم٥م وم٢مذا ٤مً ُمذسمح أضمزائف َجٞمع ويٙمقن،  ٟمّز إلا ُمـ تقطّمشعموا

 .ؾَّ طم ص٤مسم٦مإلا ُمـ
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َّٓ  حيب٤م الوم ٞمفٚمقم ٘مدورعما أُّم٤م  اًمّتٜمبٞمف وومٞمف .اً إمجاظ اًمٜمّحر أو سم٤مًمّذسمح إ

  .ومٞمٝم٤م دُمٝم٤م ب٘م٤مءًم ٞمت٦معما حتريؿ أنّ  غمقم

ـّ  اًمّذسمح ُمٜمع وومٞمف  يم٤من اً ـم٤مهر،  ُمٜمٗمّمالً  أو يم٤من ُمّتّمالً  واًمّٔمٗمر سم٤مًمّس

 .٤مً ُمتٜمّجس أو

ـّ  سملم:  ـػّقةحلا ؾّرقو  هبام ٜمععما ومخّّمقا .لمٚمّتّمعما واًمّٔمٗمر اًمّس

 ٜمؼخلا ُمٕمٜمك ذم يّمػم ّتّمؾعما سم٠منّ  ومّرىمقاو ، لمٚمٜمٗمّمعمسم٤م وأضم٤مزوه

  .جرحلا ُمٕمٜمك ذم ٜمٗمّمؾعموا

 .لمٚمَ ّتّماعمُ  غمقم دي٨محلا ؾسمحٛم:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ وضمزم

 أُّم٤م " فًم٘مقًم ٤مً ٘مٚمُمٓم ٕمٔمؿًمسم٤م اًمّذسمح ُمٜمع غمقم ىمقم سمف لواؾمتد:  لىم٤م صمؿّ 

ـّ   سمٕمٛمقم يٕمؿّ  ٙمؿحلوا ، قمٔمامً  ٙمقٟمفًم سمف اًمّذسمح ُمٜمع ؾٚمَّ ومٕم،  "ومٕمٔمؿ اًمّس

 .روايات أربع ةفسلدا هذه يف ؽفما ظـ جاء وؿد ، تفٚمقم

ـّ  دون ٕمٔمؿًمسم٤م جيقز:  ثفافثا  .٤مً ٘مٚمُمٓم اًمّس

 .ٜمذرعما اسمـ طمٙم٤مه٤م .٤مً ٘مٚمُمٓم هبام جيقز:  رابعفا

 ذم فًمسم٘مق واطمتّجقا . ؿقم ظـ اً ؼؾمط قازجلا افّطحاويّ  وحؽك

 ٙمـًم . داود أسمق أظمرضمف .ؿمئ٧م سمام اًمّدم رَّ ُمِ أَ  : طم٤مشمؿ سمـ قمدّي  طمدي٨م

 قمٛمالً  راومع طمدي٨م ذم ٤مً صحٞمح قاردًما سم٤مًمٜمّٝمل ّمقصخم قمٛمقُمف

  .ديثلمحلسم٤م

 .قمدّي  طمدي٨م سمٕمٛمقم ذهبفعم وم٤مطمت٩ّم :  آظمر ٤مً ـمري٘م اًمّٓمح٤موّي  ؽٚموؾم

 ، ٕمٛمقمًما هذا ختّمٞمص ي٘متض راومع طمدي٨م ذم ؾمتثٜم٤مءٓوا:  لىم٤م
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 طمٞم٨م ُمـ حمّ٘مؼ ٜمزوقملمعما همػم وذم حمّ٘مؼ همػم ( ) ٜمزوقملمعما ذم ٙمٜمّفًم

 ٦مًمٔا يِمبف ٜمزوقملمعموسم٤م ٜمؼخلا يِمبف لمٚمّتّمعمسم٤م سمحوم٤مًمذّ  ٤مً وأيْم ، اًمٜمّٔمر

 .ؿٚمأقم واهلل .وظمِم٥م طمجر ُمـ ٦مٚمست٘معما

 ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وصٚمفو .( ) ذيمر اًمبخ٤مري ُمٕمٚمَّ٘م٤مً  :تؽؿقؾ 

 ىم٤مل أٟمف،  قمب٤مس اسمـ قمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيقب ـمريؼ ُمـ واًمبٞمٝم٘مل

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا ، واًمٚمب٦م احلٚمؼ ذم اًمذيم٤مة: 

 ُمرومققم٤مً  وضم٤مء ، ُمثٚمف قمٛمر قمـ "ضم٤مُمٕمف" ذم ثقرياًم ؾمٗمٞم٤من وأظمرضمف

  .واهٍ  وضمفٍ  ُمـ

 ُمـ اًم٘مالدة ُمقضع هل - اعمقطمدة وشمِمديد اًمالم سمٗمتح - ٦مواًمٚمبَّ 

 .اعمٜمحر وهل،  اًمّمدر

 اًمسٜمـ أصح٤مب أظمرضمف اًمذي احلدي٨م سمْمٕمػ َح عمََ  بخ٤مريَّ اًم ويم٠منَّ 

 ٧مىمٚم : ىم٤مل .أسمٞمف قمـ اًمدارُمل اعمٕمنم أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد رواي٦م ُمـ

َّٓ  اًمذيم٤مة شمٙمقن ُم٤م .اهلل رؾمقل ي٤م  ذم ـمٕمٜم٧م ًمق:  ىم٤مل ؟ ب٦مواًمٚمّ  احلٚمؼ ذم إ

 .ٕضمزأك ومخذه٤م

 .عمتقطّمشوا اًمقطمش قمغم محٚمف اهىمقَّ  ُمـ ًمٙمـ

 
 

__________________ 
 .اًمسـ واًمٔمٗمر إذا ُٟمزقم٤م ُمـ اإلٟمس٤من: أي ( 6)

خ٤مري آصم٤مرًا شمدل  قمغم ضمقاز صمؿ ذيمر اًمب .سم٤مب اًمٜمحر واًمذسمح ، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد ( 6)

م . واًمٕمٙمس . ٟمحر ُم٤م ُيذسمح   . 662ص . اٟمٔمر ُم٤م شم٘مدَّ
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 األضاحي باب
 طمذف وجيقز يمّسه٤م وجيقز ٛمزةهلا سمْمؿّ  . أضحّٞم٦م َجع ، ض٤مطمّل ٕا

 .اًمّْم٤مد ومتٗمتح ٛمزةهلا

ل وسمف،  ًك ضحأ ٛمعجلوا ، أضح٤مة وهل ، ضح٤مي٤م ٛمعجلوا  يقم ؾُمٛمر

 . وي١مّٟم٨م يذيّمر وهق ، ضحكٕا

 .ومٞمف شمنمع ذيًما قىم٧مًما اؾمؿ ُمـ اؿمتّ٘م٧م شمسٛمٞمتٝم٤م ويم٠منّ 

  .سمقضمقهب٤م َُمـ ىم٤مل ٗم٦مًمخم٤م ممإ إؿم٤مرة ( ) سم٤مًمّسٜم٦ّم شمرضمؿ اًمبخ٤مري ويم٠منّ 
 وصّح  ، واضمب٦م أّّن٤م اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدٍ  قمـ يّمّح  ٓ:  طمزم اسمـ لىم٤م

 ، اًمّديـ ذائع ُمـ يمقّن٤م ذم فالخ ٓو ، ؿفقرجلا قمـ واضمب٦م همػم أّّن٤م

 وجف ويف ، ٙمٗم٤مي٦مًما غمقم ُم١ميّمدة ؾمٜم٦ّم ؿفقرجلوا افّشاؾعّقة ظـد وهل

 .ٙمٗم٤مي٦مًما ومروض ُمـ:  ؾّشاؾعّقةف

 .قرسعما ٘مٞمؿعما غمقم دم٥م:  حـقػة أيب وظـ

 ظـ ؾوكؼ ، ٘مٞمؿعمسم٤م ي٘مّٞمد ملَ  ٙمـًم،  رواي٦م ذم ُمثٚمف:  ؽفما وظـ

 .مثؾف قثؾواف وزاظلّ ٕا

 ومقاوم٘م٤م .ؽّقةفادا مـ وأصفب ـػّقةحلا مـ يقشػ بقأ ػفوخا

 .ٛمٝمقرجلا

 .واضمب٦م وقمٜمف ، ٘مدرةًما ُمع شمريمٝم٤م يٙمره:  أمحد لوؿا

 .شمريمٝم٤م ذم ُمرظّمص همػم ؾمٜم٦ّم هل:  سـحلا بـ حمّؿد وظـ

__________________ 
 .سم٤مب ؾمٜم٦م إض٤مطمل : ىم٤مل ( 6)
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 .وضمقهب٤م غمقم يدّل  ُم٤م صم٤مرٔا ذم ٞمسًمو ، ٟم٠مظمذ وسمف:  اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م

  .ٟمتٝمكا

 وضمد ُمـ : رومٕمف هريرة أيب طمدي٨م قضمقبًمٚم سمف يتٛمّسؽ ُم٤م وأىمرب

ـّ  الوم يْمّح  ؿٚموم ٦مً ٕمَ ؾَم    .ٟم٤مالُمّم ي٘مرسم

 رومٕمف ذم ػٚماظمت ٙمـًم ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .وأمحد ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 ؽًمذ وُمع ، وهمػمه اًمّٓمح٤موّي  فًمىم٤م .سم٤مًمّّمقاب أؿمبف قىمقفعموا ، ووىمٗمف

 .جي٤مبإلا ذم ٤مً سحي ٞمسٚموم

 : ىم٤مل قمٛمر اسمـ ممإ ضمّٞمد سمسٜمدٍ  "ُمّمٜمّٗمف" ذم ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد أظمرجو

  . وُمٕمروف ؾمٜم٦ّم هل

 اسمـ لؾم٠م رضمالً  أنّ ،  ؾمحٞمؿ سمـ ٦مٚمضمب ـمريؼ ُمـ ٤مً حمّسٜم ٚمؽّمُمذّي ًمو

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضّحك:  لوم٘م٤م ؟ واضمب٦م أهل:  ضحّٞم٦مٕا قمـ قمٛمر

 .سمٕمده ٛمقنٚمسعموا

 ٞمس٧مًم ضحّٞم٦مٕا أنّ  ؿؾعفا أهؾ ظـد هذا ذظ عؿؾفا:  اًمؽّمُمذّي  لىم٤م

  .سمقاضمب٦مٍ 

 ي٘مقل ٓ أّٟمف . ٟمٕمؿ قابجلا ذم ؾي٘م ملَ  قمٛمر اسمـ يمقن ُمـ ومٝمؿ ويم٠مّٟمف

 فًمسم٘مق أؿم٤مر ويم٠مّٟمف ، ؽًمذ غمقم يدّل  ٓ جّردعما ٗمٕمؾًما وم٢منّ  ، قضمقبًمسم٤م

  قمٛمر اسمـ ويم٤من ، ّم٤مئصخلا ُمـ ٞمس٧مًم أّّن٤م ممإ "ٛمقنٚمسعموا"

 .قضمقبًما سمٕمدم يٍّمح ملَ  ؽًمذٚموم،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أومٕم٤مل اشّمب٤مع غمقم ٤مً طمريّم

 ٞمؿٍ ٚمؾم سمـ خمٜمػ ي٨مطمد ذم ورد سمام:  قضمقبًمسم٤م َُمـ ىم٤مل اطمت٩ّم  وىمد
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 سمسٜمدٍ  رسمٕم٦مٕوا أمحد أظمرضمف .( ) أضحّٞم٦م سمٞم٧م يمّؾ  أهؾ غمقم : رومٕمف

 .ىمقّي 

 ، ؼٚمٓمعما قضمقبًما ذم سحي٦م ٞمس٧مًم اًمّّمٞمٖم٦م نّ ٕ،  ومٞمف طمّج٦م ٓو

 سمقضمقب َُمـ ىم٤مل قمٜمد سمقاضمب٦مٍ  ٞمس٧مًمو ، ٕمتػمةًما ُمٕمٝم٤م ذيمر وىمد

  .ضحّٞم٦مٕا

 كمّ قم ت٥ميمُ  : قمّب٤مس اسمـ سمحدي٨م : قضمقبًما سمٕمدم َُمـ ىم٤مل لواؾمتد

  . ٞمٙمؿٚمقم يٙمت٥م وملَ  اًمٜمّحر

 واًمّٓمؼماينّ  غميٕم وأسمق أمحد أظمرضمف . ضٕمٞمٌػ  طمدي٨ٌم  وهق

حفو . واًمّدارىمٓمٜمّل   .ؾهذَ ومَ  ٤ميمؿحلا صحَّ

 أطم٤مدي٨م ختري٩م ُمـ " ّم٤مئصخلا " ذم ورضم٤مًمف ـمرىمف اؾمتققمب٧م وىمد

 .( ) اًمّراومٕمّل 

 

__________________ 
 (  هؾ شمدرون ُم٤م اًمٕمتػمة ؟ هل اًمتل شمسٛمقّن٤م اًمرضمبٞم٦م، وقمتػمة ) ومت٤مُمف ( 6)

وىمد ذيمر ، (  663/ 0) يمت٤مب اًمتٚمخٞمص احلبػم ذم أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمبػم : أي  (6)

ص ضْٕمُػ احلدي٨م ُمـ َجٞمع ـمرىمف :صمؿ ىم٤مل ، وشمٙمٚمَّؿ قمٚمٞمٝم٤م ، ـمرىَمف  احل٤مومظ  .ومتٚمخَّ

( 632)رح ذم ذح طمدي٨م اًمؼماء رىمؿ وم٘مد ذيمر اًمِم٤م، سم٤مب اًمٕمٞمديـ ُمـ اًمٕمٛمدة  .واٟمٔمر 

 .ُمس٤مئَؾ ذم إضحٞم٦م حيسـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م
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 الحديث الدادس رذر
 بؽبشغ ملسو هيلع هللا ىلص بلّ افـّ  كضَح :  لؿا,   ٍؽ فما بـ أكس ظـ - 396

 ذظ فؾرج ووضع,  وـّز  ّؿكوَش ,  بقده حفامذبَ  أؿركغ حغؾأم

 ( ).صػاحفام

 .وبقاض شقاد ؾقف ذيفا وهق .زؽإَ :  مؾحإَ : ؿال ادصـِّػ 

 

 .قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ؿمٕمب٦م رواي٦م ذم يمذا ( ملسو هيلع هللا ىلصافـبل ضّحك ) : ؿقفف 

 قمـري قمٜمد اًمبخ٤م قمقاٟم٦م أيب رواي٦م ذم ويمذا،  ٤ميضعما ٗمٕمؾًما سمّمٞمٖم٦م

 .ىمت٤مدة

 وهق،  " يْمّحل يم٤من "قمٜمد اًمبخ٤مري  ىمت٤مدة قمـ مّه٤مم رواي٦م وذم

 .ؽًمذ غمقم داوُم٦معما ذم أفمٝمر

ـّ  أّي  ذم اًمّْم٠من ومحؾ ٙمبشًما(  بؽبشغ) : ؿقفف   .يم٤من ؾم

 .أرسمع إذا : ؾوؿق،  أصمٜمك إذا:  ؾؾؼق،  ابتدائف يف ػؾواخت

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من :ي قمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ صٝمٞم٥م قمـ أٟمس وًمٚمبخ٤مر

 وىم٤مئؾ ، اًمّٓمريؼ هذه ذم هٙمذا .سمٙمبِملم أضّحل وأٟم٤م،  سمٙمبِملم يْمّحل

 .روايتف ذم اًمٜمّس٤مئّل  سمّٞمٜمف أٟمس هق ؽًمذ

 ،قمـ أٟمس قمٜمد اًمبخ٤مري  سم٦مالىم أيب ورواي٦م،  خمتٍمة اًمّرواي٦م وهذه

__________________ 
ُمـ ـمرق (  6422) وُمسٚمؿ (  2423،  6636،  6633،  6603) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .ت٤مدة قمـ أٟمس قمـ ىم

 .ُمـ ـمريؼ أيقب قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أٟمس ٟمحقه(  6603) وًمٚمبخ٤مري  
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 .سمٞمده ومذسمحٝمام ، حلمٚمأُم أىمرٟملم يمبِملم ممإ اٟمٙمٗم٠م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أنّ 

 .شّمب٤معًمال سمٙمبِملم يْمّحل يم٤من أّٟمف ٟمسأ ىمقل زي٤مدة هذه ذم ٙمـًم . بّٞمٜم٦مٌ ُمُ 

 اًمّْم٠من َُمـ ىم٤مل سمف ومتٛمّسؽ ، ؽًمذ غمقم داوُم٦معمسم٤م إؿمٕم٤مر ٤مً أيْم وومٞمٝم٤م

 .أومْمؾ ضحّٞم٦مٕا ذم

 وسمٞم٤مض ؾمقاد ومٞمف ذيًما هق،  ٦مٚمٝمٛمعمسم٤م حٚمُمٕا ( حغؾأم) : ؿقفف 

 .أيمثر بٞم٤مضًموا

 هق:  ّٓم٤ميبّ خلا وزاد،  صٛمٕمّل ٕا ىمقل وهق . همؼمٕا هق:  ويؼال

 .ؾمقد ـمب٘م٤مت صقومف ؾٚمظم ذم ذيًما سمٞمضٕا

 افّشاؾعّقة متّسؽ وسمف . قمرايبّ ٕا اسمـ فًمىم٤م .صًم٤مخلا سمٞمضٕا:  ويؼال

 .ضحّٞم٦مٕا ذم سمٞمضٕا شمٗمْمٞمؾ ذم

 .محرة يٕمٚمقه ذيًما:  ؾوؿق

،  ؾمقاد ذم وي٠ميمؾ،  ؾمقاد ذم ويٛمٌم،  ؾمقاد ذم يٜمٔمر ذيًما:  ؾوؿق

 ؽًمذ قمدا وُم٤م،  ؾمقد ُمٜمف هذه ُمقاضع أنّ :  أي ، ؾمقاد ذم ويؼمك

 .أسمٞمض

 .همري٥م وهق . قم٤مئِم٦م قمـ ٤موردّي عما ؽًمذ وطمٙمك

 وصٗمف ومٞمف ٞمسًم ٙمـًم،  يمذا قمٜمٝم٤م ضم٤مء ذيًما دي٨محلا أراد فٚمَّ ٕمًمو

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م قمـ قمروة طمدي٨موم٠مظمرضمف ُمسٚمؿ ُمـ  ، حٚمُمٕسم٤م

،  ؾمقادٍ  ذم ويؼمك،  ؾمقادٍ  ذم ويٜمٔمر،  ؾمقادٍ  ذم يٓم٠م،  أىمرن سمٙمبشٍ  أُمر

 لوآ حمّٛمدٍ  ُمـ ؾشم٘مبّ  ٝمؿّ ٚماًم .اهلل سمسؿ:  لىم٤م صمؿّ ،  ذسمحف صمؿّ ،  وم٠مضجٕمف

  .ضّحك صمؿّ  ، حمّٛمدٍ  أُّم٦م وُمـ حمّٛمدٍ 
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 .أظمرى ُمّرة ذم يم٤من فٚمّ ٕمٚموم صمب٧م وم٢من

 .افّصػة هذه اختقار يف ػؾواخت

 .ٛمفحل ويمثرة ِمحٛمفًم:  ؾوؿق ، ُمٜمٔمره سـحل:  ؾؾؼق

 .ضحّٞم٦مٕا ذم ٕمددًما اظمتٞم٤مر غمقم سمف ّل واؾمتد

،  بٕمػمًما ُمـ أومْمؾ ؿمٞم٤مه سمسبع ضحّٞم٦مٕا نّ إ:  افّشاؾعّقة لىم٤م ؿّ صمَ  وُمـ

 أن أراد ُمـ وأنّ  ، سمحسبف يزيد واًمّثقاب،  أيمثر ومٞمٝم٤م راقعما اًمّدم نّ ٕ

 .يٕمّجٚمف واطمد ُمـ سم٠ميمثر يْمّحل

 .اًمٜمّحر أّي٤مم غمقم اًمّتٗمريؼ اؾمتحب٤مب اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّروي٤مينّ  وطمٙمك

 .اًمّسٜم٦ّم فالظم ٙمٜمّفًم ، س٤ميملمعمسم٤م أرومؼ هذا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ُمـ أنّ  ُمٜمف زمٚمي ٓو ، اًمّتثٜمٞم٦م اظمتٞم٤مر غمقم دال   دي٨محلوا،  لىم٤م يمذا

 أّي٤مم غمقم ب٘مّٞم٦مًما ومّرق صمؿّ ،  سم٤مصمٜملم يقم أّول ومْمّحك سمٕمددٍ  يْمّحل أن أراد

 .ٚمّسٜم٦ّمًم ٤مً ٗمًمخم٤م يٙمقن أن اًمٜمّحر

 .أمحد ؿقل وهق،  ٟمثكٕا ُمـ أومْمؾ ضحّٞم٦مٕا ذم ريمَ اًمذَّ  أنّ  وومٞمف

  .ممأو ٟمثكٕا أنّ  , رواية وظـف

 .افّشاؾعلّ  ظـ غفؿق ومٞمف اًمّراومٕمّل  وطمٙمك

 هق وهذا .أـمٞم٥م ٛمفحل نّ ٕ،  اًمّذيمر بقيٓمّل ًما ذم ٟمّّمف قمـ : أحدمها

 .صّح ٕا

 .ممأو ٟمثكٕا أنّ :  وافّثاين

 ، اًمّت٘مقيؿ قمٜمد اًمّّمٞمد ضمزاء ذم ؽًمذ يذيمر وإّٟمام:  اًمّراومٕمّل  لىم٤م

  .دٚمشم ملَ  تلًما ٟمثكٕا أراد أو ، سم٤مًمّذيمر شمٗمدى الوم ىمٞمٛم٦م أيمثر ٟمثكٕوا
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،  اًمّْمح٤مي٤م ذم ٟم٤مثإلا غمقم اًمّذيمقر ّٞم٦مٚمأومْم صّح ٕا:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 .ؾمقاء مه٤م:  ؾوؿق

 ُمع،  ضمؿّ ٕا ُمـ أومْمؾ وأّٟمف،  ىمرنٕسم٤م اًمّتْمحٞم٦م اؾمتحب٤مب وومٞمف

 ػقاؾواخت ، فًم ىمرن ٓ ذيًما وهق،  ضمؿّ ٕسم٤م اًمّتْمحٞم٦م ضمقاز غمقم ّتػاقٓا

  .٘مرنًما ُمٙمسقر ذم

 .سمٜمٗمسف اًمّذسمح ْمّحلعما ٤مذةُمب اؾمتحب٤مب وومٞمف

 .٤مً قٟمًمو صٗم٦م ضحّٞم٦مٕا اؾمتحس٤من ُمنموقمّٞم٦م غمقم لواؾمتد

 حؿٚماًم ذم خؼمعما ـمٞم٥م ُمع ٜمٔمرعما طمسـ اضمتٛمع إن:  ٤موردّي عما لىم٤م

  .ٜمٔمرعما طمسـ ُمـ ممأو خؼمعما ومٓمٞم٥م اٟمٗمردا وإن ، أومْمؾ ومٝمق

 صمؿّ  ٖمؼماءًما صمؿّ  اًمّّمٗمراء صمؿّ  بٞمْم٤مءًما أومْمٚمٝم٤م:  افّشاؾعّقة أـثر لوؿا

 .اًمّسقداء صمؿّ  ٘م٤مءٚمبًما

 .نُٓمٕمتد ىمرٟم٤من ُمٜمٝمام ٙمؾ  ًم:  أي ( أؿركغ) : ؿقفف 

 ٙمـًم ، ٘م٤مدرًمٚم ومٞمٝم٤م اًمّتقيمٞمؾ ضمقاز غمقم اّتػؼقا ( بقده ذبحفام) : ؿقفف 

 يٙمره:  أـثرهؿ وظـد ، ٘مدرةًما ُمع ضمزاءإلا سمٕمدم رواية ؽّقةفادا ظـد

 أو ٤مً صبٞمّ  أو ٤مً طم٤مئْم يستٜمٞم٥م أن ويٙمره ، يِمٝمده٤م أن يستح٥ّم  ٙمـًم

 .ٞمفٚمي ُم٤م صمؿّ  ممأو وأّوهلؿ ، ٤مً يمت٤مسمٞمّ 

،  "سٛمل ويٙمؼم يُ  "ذم رواي٦م ؿمٕمب٦م قمـ ىمت٤مدة  ( وـّز  ّؿكوَش ) : ؿقفف 

  .اًمّذسمح قمٜمد ؽًمذ وىمقع ذم أفمٝمروهل 

م ، اًمّذسمح قمٜمد اًمّتسٛمٞم٦م ُمنموقمّٞم٦م شم٘مّدم ُم٤م همػم دي٨محلا وذم  وشم٘مدَّ

 .اًمّذسمح صٗم٦م ذم اؿمؽمـمٝم٤م ُمـ سمٞم٤من
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 ( ).اًمّتسٛمٞم٦م ُمع ػماًمّتٙمب اؾمتحب٤مب وومٞمف

 ُمٜمٝمام يمّؾ  صٗم٤مح غمقم:  أي ( فاماحِ ػَ ِص  ذظ فؾرج ووضع) : ؿقفف 

 وآظمره ٗم٤مءًما وختٗمٞمػ ٦مٚمٝمٛمعما اًمّّم٤مد سمٙمّس - واًمّّمٗم٤مح ، ذسمحف قمٜمد

 .ضحّٞم٦مٕا وضمف ُمـ قاطمدًما ٤مٟم٥مجلا رادعموا ، قاٟم٥مجلا  - ٦مٚمُمٝمٛم طم٤مء

 ممإ ٛمعجلا ض٤موم٦مإ ُمـ ومٝمق ، ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ومٕمؾ أّٟمف ممإ إؿم٤مرة صمٜمّك وإّٟمام

  .اًمّتقزيع سم٢مرادة ثٜمّكعما

 ، يٛمـٕا ضحّٞم٦مٕا قمٜمؼ صٗمح٦م غمقم اًمّرضمؾ وضع اؾمتحب٤مبوومٞمف 

 رضمٚمف ومٞمْمع،  يّسٕا ٤مٟم٥مجلا غمقم يٙمقن إضج٤مقمٝم٤م أنّ  غمقم واّتػؼقا

 ٞمٛملمًمسم٤م اًمّسّٙملم أظمذ ذم اًمّذاسمح غمقم ؾأؾمٝم ٞمٙمقنًم يٛمـٕا ٤مٟم٥مجلا غمقم

 .ٞمس٤مرًما سمٞمده رأؾمٝم٤م وإُمس٤مك

 .ؾمٛمٞمٜملم ذيمرويُ :  "صحٞمحف"٤مل اًمبخ٤مري ذم ىم:  تؽؿقؾ

 ُمـ أٟمس طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وهل ، ٙمبِملمًما صٗم٦م ذم:  أي

 ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف .ىمت٤مدة قمـ ؿمٕمب٦م رواي٦م

 .ؿمٕمب٦م قمـ حمّٛمد سمـ ّج٤مجحلا

 ومٞمف ٞمسًمو .قمٜمف ؿمٕمب٦م ـمريؼ ُمـ ب٤مبًما ذم بخ٤مريًما ؾم٤مىمف وىمد

  .ؿمٕمب٦م قمـ حٗمقظعما وهق " ؾمٛمٞمٜملم"

 اًمّثقرّي  قمـ "ُمّمٜمّٗمف" ذم اًمّرّزاق قمبد أظمرضمٝم٤م،  أظمرى ـمريؼ فًمو

__________________ 
ٕن إـمالق  . "سمسؿ اهلل  ": اًمتسٛمٞم٦م اعمٕمتؼمة ىمقًمف : اسمـ ىمداُم٦م ذم اعُمٖمٜمل اًمٕمالُم٦م ىم٤مل ( 6)

سمسؿ اهلل ، : يم٤من إذا ذسمح ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل ،  اًمتسٛمٞم٦م يٜمٍمف إمم ذًمؽ ، وىمد صمب٧م

 اٟمتٝمك .جيزئف  "سمسؿ اهلل  ": وٓ ظمالف ذم أن ىمقًمف  . اسمـ قمٛمر ي٘مقًمف ويم٤من.  واهلل أيمؼم
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 أيب قمـ أو،  قم٤مئِم٦م قمـ ٛم٦مٚمؾم أيب قمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمّٛمد سمـ اهلل قمبد قمـ

 قمٔمٞمٛملم يمبِملم اؿمؽمى،  يْمّحل أن أراد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، هريرة

 حمّٛمد وآل حمّٛمد قمـ أطمدمه٤م ومذسمح،  ُمقضمقءيـ حلمٚمأُم أىمرٟملم ؾمٛمٞمٜملم

 .غالبًمسم٤م فًمو سم٤مًمّتقطمٞمد هلل ؿمٝمد ُمـ،  أُّمتف قمـ ظمرٔوا، 

 اًمٜمّسخ٦م ذم وىمع ٙمـًم،  اًمّرّزاق قمبد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف وىمد

 .ممأو ّولٕوا .اًمّسلم سمدل أّوًمف ث٦مٍ ٚمسمٛمث " صمٛمٞمٜملم "

 ذم ٞمفٚمقم ػٚماظمت وىمد ، ومٞمف ػٚمخمت ؾمٜمده ذم ذيمقرعما قم٘مٞمؾ واسمـ

 قمٜمف يمّٚمٝمؿ قمٛمرو سمـ اهلل وقمبٞمد وذيؽ حمّٛمد سمـ زهػم لوم٘م٤م:  إؾمٜم٤مده

  .شمرى يمام اًمّثقرّي  ٗمٝمؿًموظم٤م ، راومع أيب قمـ سلمحلا سمـ كمّ قم قمـ

 ذم روايتف ذم ٞمسًمو ، ـمري٘م٤من دي٨محلا هذا ذم فًم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 قمـ آظمر وضمف ُمـ داود أسمق وأظمرج ." ؾمٛمٞمٜملم " ٗمظًم راومع أيب طمدي٨م

 .ُمقضمقءيـ حلمٚمأُم أىمرٟملم يمبِملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ذسمح : ضم٤مسمر

 ٟمثٞملمٕا ُمٜمزوع - ٛمزهلوسم٤م ٞمؿجلا سمْمؿّ  يٕمٜمل - قضمقءعما:  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 بعض ـرهف وؿد ، اًمّْمحّٞم٦م ذم يصخلا ضمقاز وومٞمف،  ّم٤مءخلا قضم٤مءًموا ،

 يٗمٞمد ّم٤مءخلا نّ ٕ،  ٤مً قمٞمب هذا ٞمسًم ٙمـًم ، ٕمْمقًما ٜم٘مصًم ؿؾعفا أهؾ

  .اًمّرائح٦م وؾمقء اًمّزهقُم٦م قمٜمف ويٜمٗمل،  ٤مً ـمٞمب حؿٚماًم

 اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ذيًما يٕمٜمل،  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 يردّ ،  أٟمثٞم٤مه شم٘مٓمع ملَ  ٘م٦مٚمخلا يم٤مُمؾ:  أي،  " ومحؾ سمٙمبشٍ  ضّحك " ٗمظٚمسم

  .ُمقضمقءيـ رواي٦م

 . وىمتلم ذم وىمع ؽًمذ يٙمقن أن لسم٤مطمتام:  وشمٕمّ٘م٥م
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 قمّب٤مد قمـ طمٜمبؾ سمـ أمحد ـمريؼ ُمـ "عمستخرجا" ذم ٟمٕمٞمؿ أسمقوأظمرج 

 أسم٤م ؾمٛمٕم٧م - ٟمّم٤مرّي ٕا هقو - ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك أظمؼمين ٕمّقامًما سمـ

 أطمدهؿ يِمؽمي ٛمقنٚمسعما يم٤من : ي٘مقل طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ ُأُم٤مُم٦م

 .ّج٦محلا ذي آظمر ذم ويذسمحٝم٤م ومٞمسّٛمٜمٝم٤م ضحّٞم٦مٕا

 .قمجٞم٥ٌم  دي٨محلا هذا:  أمحد لىم٤م 

 يتِمّبف الئًم ضحّٞم٦مٕا شمسٛملم يٙمره ؽّقةفادا بعض يم٤من:  اًمّتلم اسمـ لىم٤م

 .اًمّداودّي  فًمىم٤م ، أطمّؼ  ُأُم٤مُم٦م أيب وىمقل ، ٞمٝمقدًمسم٤م
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 األشزبت كتاب
 الحديث األول

 اهلل لرشق مـز ذظ لؿا ظؿر أنّ ,   ظؿر بـ اهلل ظبد ظـ - 396

 مـ:  مخسةٍ  مـ وهل ؿرِ خْل ا حتريؿُ  لكز إّكف,  افـّاس أهّيا,  بعد أّما:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ؾعؼفا خامر ما ؿرخلوا,  وافّشعر ـطةحلوا ؾعسفوا وافّتؿر عـبفا

 كـتفل ظفداً  ؾقفا قـافإ ظفد ـان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ  ُت دْ ودِ :  ثالٌث 

 ( ) .وأبقاب مـ أبقاب افربا, وافؽالفة , اجلد  .قففإ

 

 ٗمتحًما قم٤مم يم٤من حتريٛمٝم٤م أنّ  ئمٝمر اًمذي( ؿرخلا حتريؿ لكز) : ؿقفف 

 ٧مًمؾم٠م:  لىم٤م ٦مٚموقم سمـ اًمّرمحـ قمبد ـمريؼ ُمـ أمحد روى ٤معمَِ  ، صمامن ؾمٜم٦م

 ُمـ صديٌؼ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم يم٤من:  لوم٘م٤م،  ٛمرخلا سمٞمع قمـ قمّب٤مس اسمـ

 ي٤م:  لوم٘م٤م ، ٞمفًمإ هيدهي٤م مخرٍ  سمراوي٦مِ  ٗمتحًما يقم ٘مٞمفٚموم،  دوس أو صم٘مٞمػ

:  لوم٘م٤م،  ُمفالهم غمقم اًمّرضمؾ ؾوم٠مىمب ؟ طمّرُمٝم٤م اهلل أنّ  ٛم٧َم ٚمقم أُم٤م.  نالوم

  .سمٞمٕمٝم٤م طمّرم ذهب٤م طمّرم ذيًما إنّ :  لوم٘م٤م .سمٕمٝم٤م

 ومٞمف ٞمسًم ٙمـًمو ، ٟمحقه ٦مٚموقم أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ ؿٚمُمس وأظمرضمف

 .قىم٧مًما شمٕمٞملم

 يم٤من أّٟمف ، أسمٞمف قمـ اًمّث٘مٗمّل  يمٞمس٤من سمـ ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ أمحد وروى

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ أيب ( 0306)وُمسٚمؿ ( 6622،  6664،  3030)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .سمف طمٞم٤من اًمتٞمٛمل قمـ اًمِمٕمبل قمـ اسمـ قمٛمر 

 .دون آظمره  .ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ أيب اًمسٗمر قمـ اًمِمٕمبل خمتٍماً ( 6622)وًمٚمبخ٤مري  
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 ضمئتؽ إيّن :  اهلل ي٤م رؾمقَل :  لوم٘م٤م اًمِّم٤مم ُمـ ؾأىمب وأّٟمف ، ٛمرخلا ذم يّتجر

 ؟ وم٠مسمٞمٕمٝم٤م:  لىم٤م ، سمٕمدك ّرُم٧مطُم  إّّن٤م يمٞمس٤من ي٤م:  لوم٘م٤م ، ضمّٞمد سمنماٍب 

 .صمٛمٜمٝم٤م وطمّرم طمّرُم٧م إّّن٤م:  لىم٤م

 هيدي يم٤من أّٟمف،  اًمّدارّي  متٞمؿ طمدي٨م ُمـ غميٕم وأسمق أمحد وروى

 سمراوي٦مٍ  ضم٤مء طمّرُم٧م قم٤مم يم٤من اّم ٚموم ، مخر راوي٦م قم٤مم يمّؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم

 وأٟمتٗمع أسمٞمٕمٝم٤م الأوم:  لىم٤م ؟ سمٕمدك طمّرُم٧م ىمد أّّن٤م أؿمٕمرت:  لوم٘م٤م

  .ومٜمٝم٤مه سمثٛمٜمٝم٤م؟

 ، قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ذم بٝمؿعما شمسٛمٞم٦م يمٞمس٤من طمدي٨م ُمـ ويستٗم٤مد

 سمٕمد يم٤من متٞمؿ مالإؾم وم٢منّ ،  ذيمقرعما قىم٧مًما ٞمدشم٠مي متٞمؿ طمدي٨م وُمـ

 .ٗمتحًما

 لٟمز : لىم٤م قمّب٤مس اسمـ ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًموا اًمٜمّس٤مئّل  روى: تؽؿقؾ 

 ؾضمٕم صحقا اّم ٚموم ، قمبثقا صمٛمٚمقا اّم ٚموم ، ذسمقا ٟم٤مسٍ  ذم ٛمرخلا حتريؿ

 هل:  ٗملمٚمَّ ٙمعما ُمـ ٟم٤مٌس  لوم٘م٤م ، ٧مًمومٜمز ظمرٔا سمقضمف صمرٕا يرى سمٕمْمٝمؿ

 غمقم ٞمسًم } ٧مًمومٜمز ، سم٠مطمدٍ  ؾىمت وىمد،  نالوم سمٓمـ ذم وهل،  رضمس

 آظمره٤م ممإ { ضمٜم٤مٌح  ٤متحلاًمّّم٤م وقمٛمٚمقا آُمٜمقا ذيـًما

 ُمـ يم٤مٟمقا ؽًمذ ىم٤مًمقا ذيـًما أنّ ،  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ بّزارًما وروى

 .ٞمٝمقدًما

:  لىم٤م أّٟمف،  قمٛمر قمـ ُمٞمّسة أيب ـمريؼ ُمـ اًمّسٜمـ أصح٤مب وروى

 ؾىم } ب٘مرةًما ذم تلًما ي٦مٔا ٧مًمومٜمز .٤مً ؿم٤مومٞم ٤مً سمٞم٤مٟم ٛمرخلا ذم ٜم٤مًم سملّم  ٝمؿّ ٚماًم

 ٤مً ؿم٤مومٞم ٤مً سمٞم٤مٟم ٛمرخلا ذم ٜم٤مًم سملّم  ٝمؿّ ٚماًم:  لوم٘م٤م ، ٞمفٚمقم ئ٧مرِ وم٘مُ  { يمبػمٌ  إصمؿٌ  ومٞمٝمام
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 ئ٧مرِ وم٘مُ  { ؾمٙم٤مرى وأٟمتؿ ةالاًمّّم  شم٘مرسمقا ٓ } اًمٜمّس٤مء ذم تلًما ٧مًمومٜمز ،

 ٤مئدةعما ذم تلًما ٧مًمومٜمز ، ٤مً ؿم٤مومٞم ٤مً سمٞم٤مٟم ٛمرخلا ذم ٜم٤مًم سملّم  ٝمؿّ ٚماًم:  لوم٘م٤م ، ٞمفٚمقم

 .اٟمتٝمٞمٜم٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م:  قمٛمر لوم٘م٤م { ُمٜمتٝمقن - ىمقًمف ممإ - وم٤مضمتٜمبقه }

حفو   .واًمؽّمُمذّي  ديٜمّل عما سمـ كمّ قم صحَّ

 لىم٤م ٙمـًم ، قمٛمر ىمّّم٦م دون ٟمحقه هريرة أيب طمدي٨م ُمـ أمحد وأظمرج

 ، ينمسمقن ومٙم٤مٟمقا ، ٞمٜم٤مٚمقم مطمر ُم٤م:  اًمٜم٤ّمس لوم٘م٤م " ب٘مرةًما آي٦م ٟمزول قمٜمد

 تلًما ي٦مٔا ٧مًمومٜمز ، فىمراءشم ذم طٚمومخ ٖمربعما ذم فأصح٤مسمَ  رضمٌؾ  أمّ  طمّتك

 صمؿّ  ، يٗمٞمؼ طمّتك ةالاًمّّم  اًمّرضمؾ ي٘مرب ٓو ينمسمقن ومٙم٤مٟمقا ، اًمٜمّس٤مء ذم

،  اهلل ؾمبٞمؾ ذم ىمتٚمقا ٟم٤مس اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مًمقا،  ٤مئدةعما آي٦م ٧مًمٟمز

 غمقم ٞمسًم } ممشمٕم٤م اهلل لوم٠مٟمز ، ينمسمقّن٤م ويم٤مٟمقا،  ومرؿمٝمؿ غمقم وُم٤مشمقا

 قًم:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م .ي٦مٔا { ضمٜم٤مٌح  ٤متحلاًمّّم٤م وقمٛمٚمقا آُمٜمقا ذيـًما

 .شمريمتٛمقه يمام ؽميمقهًم ٞمٝمؿٚمقم طمّرم

 ي٦مٔا ذم لوىم٤م ، ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ّز ًماًمّٓمٞم٤م ُمسٜمد وذم

 وذم ، هب٤م ٟمٜمتٗمع اهلل ي٤م رؾمقَل  دقمٜم٤م:  وم٘م٤مًمقا ، ٛمرخلا طمّرُم٧م ؾىمٞم:  مموٕا

 ، ةالاًمّّم  ىمرب ٟمنمهب٤م ٓ إّٟم٤م ٓ:  وم٘م٤مًمقا ، ٛمرخلا طمّرُم٧م ؾوم٘مٞم،  اًمّث٤مٟمٞم٦م

 .ٛمرخلا طمّرُم٧م اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مًمقا،  ث٦مًماًمّث٤م ذم لوىم٤م

وهلام ُمـ رواي٦م أيب  ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق مـز ذظ لؿا ظؿر أنّ  : ) ؿقفف

 ُمٜمؼم قمغم قمٛمر ظمٓم٥م: طمٞم٤من اًمتٞمٛمل قمـ اًمِمٕمبل قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل 

 .سمٕمد أُم٤م  :ىم٤مل  صمؿ ، قمٚمٞمف وأصمٜمك اهلل ومحٛمد " زاد ُمسٚمؿ .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 "..اخلٛمر وإن ٓأَ 
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د قمـ حيٞمك قمـ وًمٚمبخ٤مري قمـ ُمسد( أهّيا افـّاس ,  بعد أّما) : ؿقفف 

 ." ..ٛمرخلا حتريؿ لٟمز سمٕمد أُّم٤م "أيب طمٞم٤من 

  ." سمٕمد أُّم٤م " ضمقاب ذم ٗم٤مءًما طمذف ضمقاز ومٞمف:  ؽًمُم٤م اسمـ لىم٤م

 قمـ ًمٚمبخ٤مريو ، هٜم٤م ُمسّدد رواي٦م هذه نّ ٕ ، ومٞمف طمّج٦م ٓ:  ٧مٚمىم

 لوم٘م٤م ٜمؼمعما غمقم قمٛمر ظمٓم٥م " ٗمظٚمسم ٘مّٓم٤منًما حيٞمك قمـ رضم٤مء أيب سمـ أمحد

 .سمٕمد أُّم٤م : ومٞمف ٞمسًم " ٛمرخلا حتريؿ لٟمز ىمد إّٟمف: 

 قمـ ٘مّدُمّل عما سمٙمر أيب سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ هٜم٤م كمّ ؾمامقمٞمإلا وأظمرضمف

 وم٢منّ ،  سمٕمد أُّم٤م " ٗمظٚمسم وومٞمف - ُمسّدد ؿمٞمخ - ٘مّٓم٤منًما ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك

 ." ٛمرخلا

 .اًمّرواة شمٍّمف ُمـ وإصمب٤مهت٤م ٗم٤مءًما طمذف أنّ  ومٔمٝمر

:  أي،  ّٞم٦مًمطم٤م ٦مٚمٛمجلا ( مخسة مـ وهل , ؿرخلا حتريؿ لكز: )  ؿقفف

 .مخس٦م ُمـ شمّمٜمع يمقّن٤م طم٤مل ذم ٛمرخلا حتريؿ لٟمز

 أنّ  رادعموا ، ىمبٚمٝم٤م ُم٤م غمقم ُمٕمٓمقوم٦م أو اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م شمٙمقن أن:  ويقز

 .ٟمزوهل٤م سمقىم٧م خيتّص  ؽًمذ أنّ  ٓ ؿمٞم٤مءٕا هذه ُمـ شمّمٜمع ٛمرخلا

 لٟمز ٛمرخلا وإنّ  َٓ أَ  " ٗمظٚمسم ؿٚمُمس واي٦مر ذم وىمع ّٟمفٕ،  أفمٝمر ّولٕوا

 ." أؿمٞم٤مء مخس٦م ُمـ وهل،  لٟمز يقم حتريٛمٝم٤م

 ."مخس٦م ُمـ شمّمٜمع ٛمرخلا وإنّ " آظمر وضمف ُمـ اًمبخ٤مري ذم وىمع .ٟمٕمؿ

 س٤مٟمٞمدعما أصح٤مب أورده دي٨محلا هذا ( خفإ عـبفا مـ: )  ؿقفف

 ّٟمفٕ،  اًمّرومع طمٙمؿ قمٜمدهؿ فًم نّ ٕ،  رومققم٦معما طم٤مدي٨مٕا ذم سمقابٕوا

 قمٛمر سمف ظمٓم٥م وىمد ، ٟمزوهل٤م ؾمب٥م قمـ أظمؼم اًمّتٜمزيؾ ؿمٝمد صح٤ميبّ  ظمؼم
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 ُمٜمٝمؿ أطمدٍ  قمـ ٜم٘مؾيُ  ؿٚموم،  وهمػمهؿ اًمّّمح٤مسم٦م يمب٤مر سمحرضة ٜمؼمعما غمقم

 .إٟمٙم٤مره

 إّٟمام آُمٜمقا ذيـًما أهّي٤م ي٤م } ٤مئدةعما آي٦م ٛمرخلا حتريؿ لسمٜمزو قمٛمر وأراد

 ذم ٛمرخلسم٤م رادعما أنّ  غمقم اًمّتٜمبٞمف قمٛمر وم٠مراد .آظمره٤م ممإ { ٞمّسعموا ٛمرخلا

 ُمـ ّتخذعما يتٜم٤مول ؾسم،  ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعمسم٤م ٤مً ظم٤مّص  ٞمسًم ي٦مٔا هذه

 .همػمه٤م

 حتريؿ ُمـ ومٝمٛمقا اًمّّمح٤مسم٦م أنّ  غمقم يدّل  وم٢مّٟمف ( ) أٟمس طمدي٨م ويقاوم٘مف

 .همػمه٤م ُمـ أم ٕمٜم٥مًما ُمـ يم٤من ؾمقاء.  ُمسٙمر يمّؾ  حتريؿ ٛمرخلا

 .٤مً سحي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ قمٛمر فًمىم٤م ذيًما هذا ضم٤مء وىمد

حفو.  رسمٕم٦مٕا اًمّسٜمـ صح٤مبأ وم٠مظمرج  وضمٝملم ُمـ طمّب٤من اسمـ صحَّ

:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م:  لىم٤م سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن أنّ  ، اًمِّمٕمبّل  قمـ

__________________ 
وُمقاضع ( 6626 , 6623،  6663،  3033،  3036،  6006)ف اًمبخ٤مري أظمرضم (6)

يمٜم٧ُم أؾم٘مل أسم٤م قمبٞمدة وأسم٤م ـمٚمح٦م : ُمـ ـمرق قمـ أٟمس ىم٤مل ( 6433)وُمسٚمؿ ، أظمرى 

إنَّ اخلٛمر ىمد طمرُم٧م ، : وم٘م٤مل ، وأيبَّ سمـ يمٕم٥م ، ُمـ ومْمٞمِخ زهٍق ومتٍر ، ومج٤مءهؿ آت 

  .ىمؿ ي٤م أٟمس وم٠مهرىمٝم٤م ، وم٠مهرىمتٝم٤م: وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م 

سمٗم٤مء وض٤مد  -اًمٗمْمٞمخ ( ُمـ ومْمٞمخ زهق ومتر ) ىمقًمف :  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم     

ومبٗمتح اًمزاي  -وأُم٤م اًمزهق ، وزن قمٔمٞمؿ اؾمؿ ًمٚمبّس إذا ؿمدخ وٟمبذ  -ُمٕمجٛمتلم 

وىمد ُيٓمٚمؼ ، وهق اًمبّس اًمذي حيٛمّر أو يّمٗمّر ىمبؾ أن يؽمـم٥َّم  -وؾمٙمقن اهل٤مء سمٕمده٤م واو 

ويمام ُيٓمٚمؼ قمغم  .ٓمٚمؼ قمغم ظمٚمٞمط اًمبّس واًمتٛمراًمٗمْمٞمخ قمغم ظمٚمٞمط اًمبّس واًمرـم٥م يمام يُ 

أنَّ اخلٛمر طُمّرُم٧م وهل : يمام ىم٤مل  أٟمس ذم اًمبخ٤مري  . وقمغم اًمتٛمر وطمده، اًمبّس وطمده 

َّٓ وُم٤م مخرهؿ يقُمئذ : وقمٜمد أمحد ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ، يقُمئذ اًمبّس واًمتٛمر  اًمبّس  إ

أؾم٘مٞمٝمؿ ُمـ ُمزادة ومٞمٝم٤م : ووىمع قمٜمد ُمسٚمؿ ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ، واًمتٛمر خمٚمقـملم 

 اٟمتٝمك .ظمٚمٞمط سمّس ومتر
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 وإيّن  ، واًمّذرة واًمِّمٕمػم ٜمٓم٦محلوا واًمّتٛمر واًمّزسمٞم٥م ٕمّمػمًما ُمـ ٛمرخلا إنّ 

 أنّ  : ومٞمف وزاد ، طمّب٤من اسمـ ويمذا ، داود أيب ٗمظًم . ُمسٙمر يمّؾ  قمـ أّن٤ميمؿ

  .ٙمقوم٦مًمسم٤م اًمٜم٤ّمس ظمٓم٥م ٕمامناًمٜمّ 

 ُمـ إنّ  : ٗمظٚمسم اًمٜمّٕمامن قمـ اًمِّمٕمبّل  قمـ آظمر وضمف ُمـ داود يبٕو

 ؼمّ ًما ُمـ وإنّ  ، اً مخر ٕمسؾًما ُمـ وإنّ  ، اً مخر اًمّتٛمر ُمـ وإنّ  ، اً مخر ٕمٜم٥مًما

 أصح٤مب أظمرضمٝم٤م .قضمفًما هذا وُمـ ، اً مخر اًمِّمٕمػم ُمـ وإنّ  ، اً مخر

 .ٕمسؾًما دون اًمّزسمٞم٥م ومٞمٝم٤م ىمبٚمٝم٤م تلًموا ، اًمّسٜمـ

 ٕمٜم٥مًما ُمـ ٛمرخلا : لىم٤م قمٜمف صحٞمح سمسٜمدٍ  أٟمس طمدي٨م ُمـ محدٕو

 قضمفًما هذا ُمـ غميٕم أسمق أظمرضمفو،  واًمِّمٕمػم ٜمٓم٦محلوا ٕمسؾًموا واًمّتٛمر

 .اًمّذرة . وزاد،  ومذيمره٤م .وهل طمّرُم٧م يقم ٛمرخلا طمّرُم٧م : ٗمظٚمسم

 قمـ اًمّس٤مئ٥م سمـ دالظم ـمريؼ ُمـ " ومقائده " ذم ( ) ٕمّل ٚمَ خْلِ ا وأظمرج

 ، اًمِّمٕمػم سمدل اًمّزسمٞم٥م ذيمر ٙمـًمو ، اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّرواي٦م ُمثؾ ، رومٕمف أسمٞمف

 .سمف سم٠مس ٓ وؾمٜمده

 حتريؿ لٟمز:  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـأظمرضمف اًمبخ٤مري  ُم٤م ؽًمذ ويقاومؼ

 .ٕمٜم٥مًما ذاب ومٞمٝم٤م ُم٤م أذسم٦م ٛمس٦مخل يقُمئذٍ  ديٜم٦معمسم٤م وإنّ ،  ٛمرخلا

 .ُمٕمرووم٦م بقبحلا ُمـ اًمّراء وختٗمٞمػ ٕمجٛم٦معما سمْمؿّ  " اًمّذرة " ىمقًمف

 يؽميمف ؿٚموم،  ٓمفًمظم٤م أو همّٓم٤مه:  أي ( عؼؾفا خامر ما ؿرخلوا) :  ؿقفف

__________________ 
  .346وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م  . 336وًمد سمٛمٍم ؾمٜم٦م .  قمكم سمـ احلسلم اعمقصكمهق أسمق احلسـ  (6)

سمٙمّس اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م : واخلٚمٕمل ( :  0/063) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من"اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم ىم٤مل 

ًمٞمٝم٤م أسمق احلسـ وٟمس٥م إ، وومتح اًمالم وسمٕمده٤م قملم ُمٝمٛمٚم٦م ، هذه اًمٜمسب٦م إمم اخلٚمع 

 اٟمتٝمك .اعمذيمقر ٕٟمَّف يم٤من يبٞمع سمٛمٍم اخْلٚمع ُٕمالك ُمٍم ، وم٤مؿمتٝمر سمذًمؽ وقمرف سمف
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 .اًمّتِمبٞمف جم٤مز ُمـ وهق فًمطم٤م غمقم

 ؽًمسمذ نّ ٕ ، ههمػمَّ  أو همّٓم٤مه ُم٤م طمّرم ؽًمذٚموم،  اًمّتٛمٞمٞمز ٦مًمآ هق ٕم٘مؾًموا

 .سمح٘مقىمف ٞم٘مقُمقاًم قمب٤مده ُمـ اهلل بفٚمـم ذيًما دراكإلا يزول

،  ٕمرفًما سمحس٥م وأُّم٤م ، اًمّٚمٖم٦م سمحس٥م شمٕمريػ هذا:  ٙمرُم٤مينّ ًما لىم٤م

 .ظم٤مّص٦م ٕمٜم٥مًما قمّمػم ُمـ ٕم٘مؾًما خي٤مُمر ُم٤م ومٝمق

 هق ؾسم،  اًمّٚمٖم٦م شمٕمريػ ُم٘م٤مم ذم ٞمسًم قمٛمر نّ ٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف،  لىم٤م يمذا

 حتريٛمف وىمع ذيًما ٛمرخلا:  لىم٤م ومٙم٠مّٟمف ، اًمنّمقمّل  ٙمؿحلا شمٕمريػ ُم٘م٤مم ذم

 ذم ٤مً ومالاظمت اًمّٚمٖم٦م أهؾ قمٜمد أنّ  غمقم . ٕم٘مؾًما ظم٤مُمر ُم٤م هق اًمنّمع س٤منًم ذم

 قمتب٤مرٓوم٤م ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعمسم٤م خيتّص  اًمّٚمٖم٦م ذم ٛمرخلا أنّ  ؿٚمؾم قًمو ، ؽًمذ

 .اًمنّمقمّٞم٦م ٘مٞم٘م٦محلسم٤م

 ٕمٜم٥مًما همػم ُمـ ّتخذعما ُمـ سٙمرعما أنّ  غمقم طم٤مدي٨مٕا شمقاردت وىمد

 .اًمّٚمٖمقّي٦م غمقم ُم٘مّدُم٦م اًمنّمقمّٞم٦م ٘مٞم٘م٦محلوا ، اً مخر يسّٛمك

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م : هريرة أيب قمـ ؿٚمُمس صحٞمح ذم صمب٧م وىمد

 .ٕمٜمب٦مًموا ٦مٚماًمٜمّخ اًمِّمجرشملم ه٤مشملم ُمـ ٛمرخلا:  ي٘مقل، 

 ُمـ شمّتخذ ٛمرخلا أنّ  صمب٧م ّٟمفٕ،  ومٞمٝمام ٍمحلا رادعما ٞمسًم .بٞمٝم٘مّل ًما لىم٤م

 ٓ ٤مً ذقم ٛمرخلا أنّ  ممإ ؿم٤مرةإلا ومٞمف وإّٟمام ، وهمػمه قمٛمر طمدي٨م ذم همػممه٤م

 .ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعمسم٤م ختتّص 

 طمدي٨م وهل ، ُمتٕم٤مرض٦م طم٤مدي٨مٕا هذه اًمّٓمح٤موي   ؾوضمٕم:  ٧مٚمىم

 أنّ  واوم٘مف وُمـ .قمٛمر طمدي٨م ُمع ؿمٞمئلم ُمـ ٛمرخلا أنّ  ذم هريرة أيب

 ٛمرخلا طمّرُم٧م ٘مدًم : قمٛمر اسمـ طمدي٨م ويمذا ، همػممه٤م ُمـ شمّتخذ ٛمرخلا



 كتاب األذـربظ     
346 

  .( ) رء ُمٜمٝم٤م ديٜم٦معمسم٤م وُم٤م

 وذاهبؿ طمّرُم٧م ٛمرخلا إنّ :  ُمٜمٝم٤م ٗم٤مفمفًمأ فالاظمتو . أٟمس وطمدي٨م

 ٛمرخلا إنّ  : فًم ٗمظًم وذم،  اً رمخ يقُمئذٍ  ٟمٕمّده٤م إّٟم٤م : فًم ٗمظًم وذم . ٗمْمٞمخًما

 ( ).واًمّتٛمر بّسًما طمّرُم٧م يقم

 أنّ  غمقم ّمةٕا اّتػاق ووضمدٟم٤م،  ؽًمذ ذم اًمّّمح٤مسم٦م ػٚماظمت اّم ٚموم:  لىم٤م

 ُمستحّٚمف وأنّ ،  مخر ومٝمق سم٤مًمّزسمد وىمذف غموهم اؿمتدّ  إذا ٕمٜم٥مًما قمّمػم

 سمف قمٛمٚمقا قًم إذ ، هريرة أيب سمحدي٨م يٕمٛمٚمقا ملَ  أّّنؿ غمقم دلَّ ،  يم٤مومر

 ُمـ ّتخذعما همػم ٛمرخلا ذم يدظمؾ ملَ  أّٟمف ومثب٧م ، اًمّتٛمر ٟمبٞمذ ُمستحّؾ  واٙمّٗمرًم

   ٟمتٝمكا .ٕمٜم٥مًما قمّمػم

 شمسٛمٞمتف يٛمٜمٕمقا أن اًمّتٛمر ٟمبٞمذ ستحّؾ ُمُ  ٙمّٗمروايُ  ملَ  يمقّنؿ ُمـ زمٚمي ٓو

 ، وص٤مفٕا سمٕمض ذم ويٗمؽمىم٤من اًمّتسٛمٞم٦م ذم اًمِّمٞمئ٤من يِمؽمك وم٘مد،  اً مخر

 ٕمٜم٥مًما ٞمؾٚمىم طمٙمؿ اًمّتٛمر ٟمبٞمذ ُمـ سٙمرعما طمٙمؿ أنّ  غمقم يقاومؼ هق أّٟمف ُمع

َّٓ  ِم٤مطمح٦معما شمبؼ ؿٚموم ، اًمّتحريؿ ذم   .اًمّتسٛمٞم٦م ذم إ

  .وؽره هريرة أيب حديث بغ ؿعجلوا

 ُمـ ٛمرخلا يّتخذ ُم٤م أيمثر:  أي 5 ٥مًمٖم٤مًما غمقم هريرة أيب طمدي٨م ؾبحؿ

  .واًمّتٛمر ٕمٜم٥مًما

 قمٝمد ُم٤م ذيمر اؾمتٞمٕم٤مب إرادة غمقم واوم٘مف وُمـ قمٛمر طمدي٨م ؿؾوحُي 

__________________ 
 .( 6662) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

صمٝمؿ قمـ (  6626) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6) أنَّ : سمٙمر سمـ قمبد اهلل ، أنَّ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ طمدَّ

ُم٧م ، واخلٛمر يقُمئذ اًمبّس واًمتٛمر   .اخلٛمر طُمرر

   .أظمر اًمذي شم٘مّدم خترجيف ىمبؾ ىمٚمٞمؾواٟمٔمر طمديثف  
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 .ٛمرخلا ُمٜمف يّتخذ فأٟمّ  طمٞمٜمئذٍ 

 ٓ ُم٤م غمقم ؼٚميٓم ٛمرخلا أنّ  شمثبٞم٧م إرادة غمومٕم .قمٛمر اسمـ ىمقل وأُّم٤م

 ظمقـم٥م ُمـ قمٜمد يّم٤مدف ملَ  ٛمرخلا حتريؿ ٟمزول نّ ٕ ، ٕمٜم٥مًما ُمـ يّتخذ

َّٓ  طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمّتحريؿ  ، ٖم٦مًمب٤معما إرادة غمقم أو،  ٕمٜم٥مًما همػم ُمـ يّتخذ ُم٤م إ

 ؽٚمشم وم٢منّ  ، ٦مٍ ٚمسم٘م ومٞمٝم٤م ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م وإن.  ديٜم٦معمسم٤م وضمقده٤م ٟمٗمل ؼٚموم٠مـم

 ي٘م٤مل يمام اًمٜمٗمل وم٠مـمٚمؼ . ٕمدمًميم٤م قمداه٤م مم٤ّم ّتخذعما ٙمثرةًم سم٤مًمٜمّسب٦م ٦مٚم٘مًما

 .ُمب٤مًمٖم٦م سمٌمء ًمٞمس ومالن

 طملم اخلٛمر قمٚمٞمٜم٤م طمرُم٧م: قمٜمد اًمبخ٤مري  أٟمس ىمقل . وي١ميده

 ٦موقم٤مُمَّ  ، ىمٚمٞمالً  إٓ إقمٜم٤مب مخر - سم٤معمديٜم٦م يٕمٜمل - ٟمجد وُم٤م ، طمرُم٧م

 .واًمتٛمر اًمبّس مخرٟم٤م

 .ٕمٍميُ  أي .رء ُمٜمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م وُم٤م قمٛمر سمـ ُمراد يٙمقن أن:  تؿؾوحي

ل:  " ٘مرآنًما ُمٗمردات " ذم اًمّراهم٥م لىم٤م  اً ظم٤مُمر ٙمقٟمفًم ٛمرخلا ؾُمٛمر

،  ُمسٙمر ؾٙمًم اؾمؿ افـّاس بعض ظـد وهق ، فًم اً ؾم٤مشمر:  أي ، ؾٕم٘مًمٚم

 ُمـ ٛمّتخذًمٚم بعضفؿ وظـد ، ظم٤مّص٦م ٕمٜم٥مًما ُمـ ٛمّتخذًمٚم بعضفؿ وظـد

 .ٓمبقخعما ٖمػمًم بعضفؿ دوظـ ، واًمّتٛمر ٕمٜم٥مًما

 .طم٘مٞم٘م٦م اً مخر يسّٛمك ٕم٘مؾًما يسؽم رء يمّؾ  أنّ  ومرضّمح

 اً مخر ٛمرخلا ّٛمٞم٧مؾُم :  " شمٗمسػمه " ذم ٘مِمػمّي ًما سمـ ٟمٍم أسمق لىم٤م ويمذا

 . اًمّٚمٖم٦م أهؾ ُمـ واطمد همػم لىم٤م ويمذا .ظمتامره٤مٓ أو ٕم٘مؾًما سؽمه٤مًم

 .قهرّي جلا ٟمٍم وأسمق اًمّديٜمقرّي  طمٜمٞمٗم٦م أسمق ُمٜمٝمؿ

 طمّتك شمريم٧م ّّن٤مٕ ٛمرخلا ّٛمٞم٧مؾُم :  لىم٤م رايبّ قمٕا اسمـ قمـ ؾوٟم٘م
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  .رائحتٝم٤م شمٖمػّم  واظمتامره٤م ، اظمتٛمرت

  .ٕم٘مؾًما خ٤مُمرهت٤معم ؽًمسمذ ّٛمٞم٧مؾُم :  ؾوؿق

 ٕمٜم٥مًمٚم هل إّٟمام طم٘مٞم٘م٦م ٛمرخلا سم٠منّ  " حٙمؿعما " ذم ؾمٞمده اسمـ ضمزم .ٟمٕمؿ

  .اً جم٤مز اً مخر يسّٛمك سٙمراتعما ُمـ وهمػمه٤م ،

 مخر وم٢مّّن٤م ٖمبػماءًموا ؿإّي٤ميم " طمدي٨م ذم " ٗم٤مئؼًما " ص٤مطم٥م لوىم٤م

ٞم٧م اًمّذرة ُمـ ُمّتخذة بِم٦محلا ٟمبٞمذ هل:  ( ) " ملٕم٤مًما  ومٞمٝم٤م ٤معمَِ  ٖمبػماءًما ؾُمٛمر

 ومرق ٓ،  ملٕم٤مًما مخر ُمثؾ هل:  أي ." ملٕم٤مًما مخر ":  وىمقًمف . ٖمؼمةًما ُمـ

  .وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٝم٤م

 ُمٕمٔمؿ أّّن٤م أراد:  َُمـ ىم٤مل شم٠مويؾ ُمـ ممسم٠مو هذا شم٠مويٚمف ٞمسًمو:  ٧مٚمىم

 .ملٕم٤مًما مخر

 ُمـ اقمتٍم ُم٤م قمٜمدٟم٤م ٛمرخلا:  ٜمٗمّٞم٦محلا ُمـ " داي٦مهلا " ص٤مطم٥م لوىم٤م

 .ؿٚمٕمًما وأهؾ اًمّٚمٖم٦م أهؾ قمٜمد ٕمروفعما وهق ، اؿمتدّ  إذا ٕمٜم٥مًما ُم٤مء

،  ( ) .مخر ُمسٙمر يمّؾ :  ملسو هيلع هللا ىلص فًم٘مقًم ُمسٙمر ؾٙمًم اؾمؿ هق:  ؾوؿق:  لىم٤م

 ؽًموذ ٕم٘مؾًما خم٤مُمرة ُمـ ّٟمفٕو . اًمِّمجرشملم ه٤مشملم ُمـ ٛمرخلا:  وىمقًمف

 .ُمسٙمر يمّؾ  ذم ُمقضمقد

__________________ 
( 3/643) "اعمّمٜمػ"ـ أيب ؿمٞمب٦م ذم واسم( 66336) "اعمسٜمد"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (6)

حيٞمك سمـ أيقب قمـ قمبٞمد اهلل سمـ زطمر قمـ سمٙمر سمـ ؾمقادة قمـ ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ 

وإي٤ميمؿ إن ريب طمرم قمكمَّ اخلٛمر واًمٙمقسم٦م واًم٘مٜملم ، : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ قمب٤مدة ، أن رؾمقل اهلل 

  .واًمُٖمبػماء ، وم٢مّن٤م صمٚم٨م مخر اًمٕم٤ممل

وآٟم٘مٓم٤مع سملم سمٙمر سمـ ؾمقادة وىمٞمس سمـ ، وؾمٜمده ضٕمٞمػ ًمْمٕمػ قمبٞمد اهلل سمـ زطمر  

  ؾمٕمد 

 .قمـ اسمـ قمٛمر (  6330) أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)
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 ذاهلو ، ٕمٜم٥مًمسم٤م ٛمرخلا ختّمٞمص غمقم اًمّٚمٖم٦م أهؾ إـمب٤مق ٜم٤مًمو:  لىم٤م

 ّتخذعما قمدا ُم٤م وحتريؿ ىمٓمٕمّل  ٛمرخلا حتريؿ نّ ٕو ، ومٞمف اؾمتٕمامهل٤م اؿمتٝمر

 .فمٜمّّل  ٕمٜم٥مًما ُمـ

ل وإّٟمام:  لىم٤م  .ٕم٘مؾًما خ٤مُمرةعم ٓ .تخّٛمرهًم اً مخر ٛمرخلا ؾُمٛمر

 وم٢مّٟمف اًمٜمّجؿ ذم يمام ، ومٞمف ٤مً ظم٤مّص  ؾمؿٓا يمقن ؽًمذ يٜم٤مذم ٓو:  لىم٤م

  . ٟمتٝمكا .سم٤مًمّثرّي٤م ظم٤مّص  هق صمؿّ  اًمّٔمٝمقر ُمـ ُمِمتّؼ 

:  اًمّٚمٖم٦م أهؾ سمٕمض قمـ اًمٜمّ٘مؾ صمبقت:  ػوٕا ّجةحلا ظـ قابجلوا

  .اً مخر يسّٛمك ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعما همػم سم٠منّ 

َّٓ  ٛمرخلا شمٕمرف ٓ ٕمربًما أنّ  ىمقم زقمؿ:  ّٓم٤ميبّ خلا لوىم٤م  ، ٕمٜم٥مًما ُمـ إ

 ، اً مخر ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعما همػم ؾمّٛمقا ذيـًما اًمّّمح٤مسم٦م إنّ :  ؿهل ومٞم٘م٤مل

  .٘مقهٚمأـم ٤معمَ  ٤مً صحٞمح ؾمؿٓا هذا يٙمـ ملَ  قٚموم ، ومّمح٤مء قمرب

 فًم٘مقًم ٕمٜم٥مًما ُمـ ٛمرخلا إنّ :  ؽقؾّققنفا لؿا:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لوىم٤م

 ُم٤م ٓ يٕمتٍم ُم٤م هق ٛمرخلا أنّ  غمقم ومدلَّ :  لىم٤م { اً مخر أقمٍم }:  ممشمٕم٤م

  .ٍمحلا غمقم ومٞمف ٞمؾًمد ٓو:  لىم٤م ، يٜمتبذ

 يمّؾ :  ـّؾفؿ ديثحلا وأهؾ جازّيغحلا وشائر ديـةدا أهؾ لوؿا

 .ٕمٜم٥مًما ُمـ اخّتذ ُم٤م طمٙمؿ وطمٙمٛمف،  مخر ُمسٙمر

 اًمّّمح٤مسم٦م ومٝمؿ،  ٛمرخلا سمتحريؿ لٟمز عَم٤َّم ٘مرآنًما أنّ :  ؿهل ّج٦محلا وُمـ

 وم٠مراىمقا،  اًمٜمّٝمل ذم يدظمؾ اً مخر يسّٛمك رء يمّؾ  أنّ ،  س٤منٚماًم أهؾ وهؿ

  .ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعمسم٤م ؽًمذ خيّّمقا وملَ ،  اًمّرـم٥مو اًمّتٛمر ُمـ ّتخذعما

 يم٤من اًمنّمع ُمـ اً مخر ُمسٙمر يمّؾ  شمسٛمٞم٦م صمب٧م وم٢مذا ٞمؿٚماًمّتس شم٘مدير غموقم
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  .اًمّٚمٖمقّي٦م ٘مٞم٘م٦محلا غمقم ُم٘مّدُم٦م وهل،  ذقمّٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م

 ٓ ظٚمَ ٖمِ ًما ذم ٙمؿحلا ذم لمُمِمؽميمَ  فالاظمت أنّ :  افّثاكقة اجلقاب ظـو

 وـمئ ُمـ غمقم يّمدق وم٢مّٟمف،  ُمثالً  يم٤مًمّزٟم٤م ، اًمّتسٛمٞم٦م ذم اومؽماىمٝمام ُمٜمف زمٚمي

 غموقم ، ّولٕا ُمـ ظٚمأهم واًمّث٤مين ، ضم٤مره اُمرأة وـمئ ُمـ غموقم أضمٜمبّٞم٦م

 .صم٦مالٚمثّ ًم ؿم٤مُمؾ ؽًمذ ُمع اًمّزٟم٤م واؾمؿ ، ظٚمأهم وهق فًم ٤مً حمرُم وـمئ ُمـ

 زمٚمي الوم ، ٘مٓمٕمّٞم٦مًما ٦مًمدٕا ومٞمٝم٤م يِمؽمط ٓ ٗمرقمّٞم٦مًما طمٙم٤ممٕوم٤م ٤مً وأيْم

 ُمـ ّتخذعما سمتحريؿ ٘مٓمعًما وقمدم ، ٕمٜم٥مًما ـُم ّتخذعما سمتحريؿ ٘مٓمعًما ُمـ

 فمٜمّّل  سمٓمريٍؼ  صمب٧م إذا سمتحريٛمف حيٙمؿ ؾسم ٤مً طمراُم يٙمقن ٓ أن ، همػمه

  .ؿٚمأقم واهلل .اً مخر شمسٛمٞمتف ويمذا ، حتريٛمف

 سمام ٕمربًما س٤منٚمسم اًمٜم٤ّمس ؿٚمأقم قمـ اًمٜمّ٘مؾ صمبقت:  ثةفافّثا ظـاجلقاب 

 قمٛمر ىمقل ُمع ٕم٘مؾًما خ٤مُمرةعم ٓ ي٘مقل أن يستجٞمز ويمٞمػ ، هق ٟمٗم٤مه

 اّدقم٤مه ُم٤م ُمستٜمده يم٠منّ  ؟ " ٕم٘مؾًما ظم٤مُمر ُم٤م ٛمرخلا " اًمّّمح٤مسم٦م سمٛمحرض

  .ج٤مزعما غمقم قمٛمر ىمقل ومٞمحٛمؾ .اًمّٚمٖم٦م أهؾ اشّمٗم٤مق ُمـ

  .اً مخر ؿرخلا تسؿقة شبب يف افّؾغة أهؾ ؿقل ػؾاخت ؽـف

ٞم٧م:  كباريّ ٕا بـ بؽر أبق لؾؼا  .ٕم٘مؾًما خت٤مُمر ّّن٤مٕ،  اً مخر ٛمرخلا ؾُمٛمر

  .ٓمفًمظم٤م أي اًمّداء ظم٤مُمره:  ىمقهلؿ وُمٜمف:  لىم٤م ، ٓمفًمخت٤م:  أي

 .شمسؽمه:  أي .ٕم٘مؾًما ختّٛمر ّّن٤مٕ:  ؾوؿق

 مخ٤مر وُمٜمف،  " آٟمٞمتٙمؿ مّخروا " ضم٤مسمر ذم اًمّمحٞمحلم طمدي٨م وُمٜمف

 ٓ ّٟمفٕ،  ّولٕا اًمّتٗمسػم ُمـ أظمّص  وهذا ، وضمٝمٝم٤م يسؽم ّٟمفٕ،  رأةعما

 .اًمّتٖمٓمٞم٦م ٓم٦مًمخ٤معما ُمـ زمٚمي
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ٞم٧م:  ؾوؿق  مّخرت:  ي٘م٤مل يمام شمدرك طمّتك رٛمَّ خُت  ّّن٤مٕ ، اً مخر ؾُمٛمر

:  أي،  اًمّرأي مّخرت وُمٜمف ، أدرك طمّتك شمريمتف:  أي . ومتخّٛمر ٕمجلمًما

 .وحتّرر فمٝمر طمّتك شمريمتف

ٞم٧م:  ؾوؿق  .كمشمٖم طمّتك شمٖمّٓمك ّّن٤مٕ اً مخر ؾُمٛمر

 أو ٕمٜم٥مًما ُمـ ٛمرخلا:  ٟمسٍ ٕ ٧مٚمىم ، ٗمؾٚموم سمـ خت٤مرعما طمدي٨م وُمٜمف

 ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرضمف . ٛمرخلا ومٝمق ؽًمذ ُمـ رتمخّ  ُم٤م:  لىم٤م ؟ همػمه٤م ُمـ

 .صحٞمح سمسٜمدٍ 

 وأهؾ اًمّٚمٖم٦م أهؾ قمـ ثبقهت٤مًم،  يمّٚمٝم٤م ىمقالٕا هذه صّح٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓو

  ( ).س٤منٚمسم٤مًم ٕمروم٦معما

 شمريم٧م ّّن٤مٕ،  ٛمرةخلا ذم ُمقضمقدة يمّٚمٝم٤م وضمفٕا:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م

 فٞمٚمقم ٥مٚمشمٖم طمّتك ٕم٘مؾًما ٓم٧مًمظم٤م ذسم٧م وم٢مذا ، وؾمٙمٜم٧م أدريم٧م طمّتك

  .وشمٖمّٓمٞمف

 صّحتٝم٤م غمقم - وهمػمه أٟمس قمـ قاردةًما طم٤مدي٨مٕا:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

َّٓ  يٙمقن ٓ ٛمرخلا سم٠منّ :  لمٚم٘م٤مئًما ٙمقومّٞملمًما ُمذه٥م شمبٓمؾ - ويمثرهت٤م  ُمـ إ

 .ٛمرخلا اؾمؿ يتٜم٤موًمف ٓو اً مخر يسّٛمك ٓ همػمه ُمـ يم٤من وُم٤م،  ٕمٜم٥مًما

 ّّنؿٕ ، ٚمّّمح٤مسم٦مًمو اًمّّمحٞمح٦م ٚمّسٜم٦ّمًمو ٕمربًما ٚمٖم٦مًم ػًمخم٤م ىمقل وهق

 ، ُمسٙمر يمّؾ  حتريؿ ٛمرخلا سم٤مضمتٜم٤مب ُمرٕا ُمـ ومٝمٛمقا ٛمرخلا حتريؿ لٟمز عَم٤َّم

 ؾمّقوا ؾسم ، همػمه ُمـ يّتخذ ُم٤م وسملم ٕمٜم٥مًما ُمـ يّتخذ ُم٤م سملم يٗمّرىمقا وملَ 

__________________ 
م ٟم٘مؾ يمالم اًمٚمٖمقيلم ومٞمف ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ( 6)  .شم٘مدَّ
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 وملَ  ، اؾمتٗمّمٚمقا ٓو يتقىّمٗمقا وملَ  ٟمققمف يسٙمر ُم٤م يمّؾ  وطمّرُمقا سمٞمٜمٝمام

 همػم ُمـ يم٤من ٤مُم فالإشم ممإ سم٤مدروا ؾسم،  ؽًمذ ُمـ رء ٞمٝمؿٚمقم يِمٙمؾ

 يم٤من قٚموم ، ٘مرآنًما لٟمز وسمٚمٖمتٝمؿ س٤منٚماًم أهؾ وهؿ ، ٕمٜم٥مًما قمّمػم

 ويستٗمّمٚمقا يستٙمِمٗمقا طمّتك راىم٦مإلا قمـ تقىّمٗمقاًم شمرّدد ومٞمف قمٜمدهؿ

 ، ٤ملعما إض٤مقم٦م قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ قمٜمدهؿ شم٘مّرر يم٤من ٤معمِ  اًمّتحريؿ ويتحّ٘م٘مقا

 اًمّتحريؿ ومٝمٛمقا أّّنؿ ٛمٜم٤مٚمقم فالشمإلا ممإ وسم٤مدروا ؽًمذ يٗمٕمٚمقا ملَ  اّم ٚموم

 ؽًمذ ممإ اٟمْم٤مف صمؿّ  ، ؾمبٞمٚمٝمؿ همػم ٤مً ٙمًمؾم٤م سم٤مًمّتٗمريؼ ٘م٤مئؾًما ومّم٤مر ، ٤مً ٟمّّم 

 ، بفٚموىم س٤مٟمفًم غمقم ّؼ حلا اهلل ؾضمٕم ممّـ وهق ، ؽًمذ يقاومؼ سمام قمٛمر ظمٓمب٦م

 وإذا .ؽًمذ إٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ أطمدٍ  قمـ يٜم٘مؾ ؿٚموم وهمػمهؿ اًمّّمح٤مسم٦م وؾمٛمٕمف

 صمبت٧م وىمد .ويمثػمه ٞمٚمفٚمىم حتريؿ زمًم اً مخر يسّٛمك ؽًمذ يمّؾ  أنّ  صمب٧م

 .ذيمره٤م صمؿّ  .ؽًمذ ذم اًمّّمحٞمح٦م طم٤مدي٨مٕا

 الوم،  ػًمخ٤معما هب٤م متّسؽ تلًما اًمّّمح٤مسم٦م قمـ طم٤مدي٨مٕا وأُّم٤م:  لىم٤م

 غموقم ، وهمػمهؿ وأمحد ب٤مركعما سمـ اهلل قمبد لىم٤م ُم٤م غمقم رء ُمٜمٝم٤م يّمّح 

 ىمبؾ ُمـ اًمّتٛمر أو اًمّزسمٞم٥م ٟم٘مٞمع غمقم حمٛمقل ومٝمق ُمٜمٝم٤م رء صمبقت شم٘مدير

  .حاديثٕا بغ اً مجع ؾمٙم٤مرإلا طمدّ  يدظمؾ أن

 ّؾ حلا ذم ومرق ٓو ،( ) ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ؽًمذ ُمثؾ صمبقت وي١مّيده:  ٧مٚمىم

__________________ 
وُمسٚمؿ ، وُمقاضع أظمرى ،  قمٞم٦م واًمتقرآٟمتب٤مذ ذم إوسم٤مب ( 6622)أظمرج اًمبخ٤مري  (6)

ذم قُمرؾمف ،  ملسو هيلع هللا ىلصدقم٤م أسمق ُأؾمٞمد اًمس٤مقمدي رؾمقَل اهلل : قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل ( 6332)

شمدرون ُم٤م ؾَمَ٘م٧ْم رؾمقل : ويم٤مٟم٧م اُمرأشمف يقُمئذ ظم٤مدُمٝمؿ ، وهل اًمٕمروس ، ىم٤مل ؾمٝمؾ 

  .؟ أٟم٘مٕم٧ْم ًمف متراٍت ُمـ اًمٚمٞمؾ ، ومٚمامَّ َأيَمَؾ ، ؾم٘متْف إّي٤مه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ُمـ اًمٓمٕم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلصسمّٚم٧ْم مترات ذم شمقٍر ُمـ طمج٤مرة ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٚمامَّ ومرَغ اًمٜمبل  :وًمٚمبخ٤مري  
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__________________ 
 .ًمف ومس٘متف شُمتحٗمف سمذًمؽ( أي ُمرؾمتف سمٞمده٤م ) أُم٤مصَمْتف 

قمؼمَّ اًمبخ٤مري ذم اًمؽمَج٦م سم٤مٟٓمتب٤مذ إؿم٤مرًة إمم أن اًمٜم٘مٞمع ُيسٛمك :  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

 "اًمٜم٘مٞمع ، وىمد شمرضمؿ ًمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ ٟمبٞمذًا ، ومٞمُحٛمؾ ُم٤م ورد ذم إظمب٤مر سمٚمٗمظ اًمٜمبٞمذ قمغم 

 ."سم٤مب ٟم٘مٞمع اًمتٛمر ُم٤م مل يسٙمر 

أْن ي٘مذف  وَذَط احلٜمٗمٞم٦مُ  .اًمٜم٘مٞمع طمالٌل ُم٤م مل يِمتّد وم٢مذا اؿمتدَّ وهمغم طمُرم: ىم٤مل اعمٝمٚم٥م 

وإذا ُٟم٘مع ُمـ اًمٚمٞمؾ وُذب اًمٜمٝم٤مر أو سم٤مًمٕمٙمس مل يِمتّد ، وومٞمف طمدي٨م : سم٤مًمزسمد ، ىم٤مل 

 .قم٤مئِم٦م

ذم ؾم٘م٤مء شمقيمل أقماله  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مٟم٧م شمٜمبذ ًمرؾمقل اهلل  "ـ قم٤مئِم٦م يِمػم إمم ُم٤م أظمرضمف ُمسٚمؿ قم

، وقمٜمد أيب داود ُمـ وضمف آظمر قمـ قم٤مئِم٦م  "ومٞمنمسمف قمِم٤مء ، وشمٜمبذه قمِم٤مء ومٞمنمسمف همدوة 

ك ومنمب قمغم قمِم٤مئف ، وم٢من  ملسو هيلع هللا ىلصأّن٤م  يم٤مٟم٧م شمٜمبذ ًمٚمٜمبل  همدوة ، وم٢مذا يم٤من ُمـ اًمٕمٌم شمٕمِمَّ

ب قمغم همدائف ، ىم٤مًم٧م ٟمٖمسؾ ومْمَؾ رء صبتف صمؿ شمٜمبذ ًمف سم٤مًمٚمٞمؾ ، وم٢مذا أصبح وشمٖمدى ذ

  "اًمس٘م٤مء همدوة وقمِمٞم٦م 

: ُم٤م ٟمّمٜمع سم٤مًمزسمٞم٥م ؟ ىم٤مل :  ملسو هيلع هللا ىلصىمٚمٜم٤م ًمٚمٜمبل ، وذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ اًمديٚمٛمل قمـ أسمٞمف 

  .أظمرضمف أسمق داود واًمٜمس٤مئل "اٟمبذوه قمغم قمِم٤مئٙمؿ ، واذسمقه قمغم همدائٙمؿ 

  .ومٝمذه إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

ُيٜمبذ ًمف اًمزسمٞم٥م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  وأُم٤م ُم٤م أظمرج ُمسٚمٌؿ ُمـ

اًمٚمٞمؾ ذم اًمس٘م٤مء ، وم٢مذا أصبح ذسَمف يقُمف وًمٞمٚمتف وُمـ اًمٖمد ، وم٢مذا يم٤من ُمس٤مء ذسمف أو 

 ."ؾم٘م٤مه اخلدم ، وم٢مْن ومَْمَؾ رٌء أراىمف 

ّدة اًمتل ذيمرهت٤م قم٤مئِم٦م ينمب طمٚمقًا ، وأُم٤م اًمّمٗم٦م اًمتل اعمُ اًمنماب ذم : وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر 

ة واًمٖمٚمٞم٤من ، ًمٙمـ حُيٛمؾ ُم٤م ورد ُمـ أُمر اخلَدِم ذيمره ٤م اسمـ قمب٤مس وم٘مد يٜمتٝمل إمم اًمِمدَّ

وًمق أؾمٙمر . وًمٙمـ ىمرب ُمٜمف ، ٕٟمف ًمق سمٚمغ ذًمؽ ٕؾمٙمر ، سمنمسمف قمغم أٟمف مل يبٚمغ ذًمؽ 

 .اٟمتٝمك .حلرم شمٜم٤موًمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

ؽ هبذا احلدي٨م ُمـ ىم٤مل سمجقاز ذب ىمٚمٞمؾ ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه ، وٓ طمج٦م ومٞمف َٕٟمّ  ف وىمد متسَّ

صمب٧م أٟمف سمدا ومٞمف سمٕمُض شمٖمػم ذم ـمٕمٛمف ُمـ محض أو ٟمحقه ومس٘م٤مه اخلدم ، وإمم هذا أؿم٤مر 

 .اٟمتٝمك .يريد أٟمف شمب٤مدر سمف اًمٗمس٤مد "ؾم٘م٤مه اخلدم  ": ىمقًمف : أسمق داود وم٘م٤مل سمٕمد أن أظمرضمف 

 "ؾم٘م٤مه اخلدم أو أُمر سمف وم٠مهرق  ": ذم اخلؼم ًمٚمتٜمقيع ٕٟمف ىم٤مل  "أو  "أن يٙمقن :  وحيتٛمؾ

سمدا ذم ـمٕمٛمف سمٕمض اًمتٖمػّم ومل يِمتد ؾم٘م٤مه اخلدم ، وإن يم٤من اؿمتد أُمر  أي إن يم٤من

 .سم٢مهراىمف

هق اظمتالف قمغم طم٤مًملم إن فمٝمر ومٞمف ؿمّدة صّبف وإن مل شمٔمٝمر : وم٘م٤مل  .وهبذا ضمزم اًمٜمقوي
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 .ُمٜمٝمام اؿمتدّ  ومٞمام فالخلا وإّٟمام ، ٕمٍميُ  ُم٤م لأوّ  ٕمٜم٥مًما قمّمػم وسملم سمٞمٜمف

  ؟ ٓ أو ومٞمف ٙمؿحلا يٗمؽمق ؾه

 أنّ  . دقمقاهؿ ذم ٙمقومّٞملمًما ُمقاوم٘م٦م ممإ افّشاؾعّقة بعض ذهب وؿد

 ذم شمٗمرىمتٝمؿ ذم فًم ٗمتٝمؿًمخم٤م ُمع،  ٕمٜم٥مًما ُمـ يّتخذ سمام ظم٤مّص  ٛمرخلا اؾمؿ

 .ذاب يمّؾ  ُمـ يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م ٞمؾٚمىم سمتحريؿ وىمقهلؿ،  ٙمؿحلا

 يّتخذ ومٞمام طم٘مٞم٘م٦م ٛمرخلا أنّ  ممإ،  افّشاؾعّقة أـثر ذهب:  اًمّراومٕمّل  لوم٘م٤م

  .همػمه ذم جم٤مز ٕمٜم٥مًما ُمـ

 صحابٕا وأـثر هريرة أيب وابـ زينّ دا ظـ ؾومٜم٘م اًمّرومٕم٦م اسمـ ٗمفًموظم٤م

  . طم٘مٞم٘م٦م اً مخر سّٛمكيُ  ٛمٞمعجلا أنّ ، 

 اًمّٓمّٞم٥م أسمق ٘م٤مضٞم٤منًما صح٤مبٕا أيمثر قمـ فٚمٟم٘م وممّـ:  لىم٤م

 يمثرًمأل اًمّراومٕمّل  قمزاه ذيًما اًمٜمّ٘مؾ أنّ  ممإ اًمّرومٕم٦م اسمـ وأؿم٤مر ، واًمّروي٤مينّ 

َّٓ  يمثرٕا قمـ ٟم٘مٚمف جيد ملَ   .اًمّراومٕمّل  ماليم ذم إ

ـّ ًم ، " اًمّروض٦م " ذم اًمٜمّقوّي  يتٕمّ٘مبف وملَ   " ؿٚمُمس ذح " ذم ُمفاليم ٙم

 .ٗمفًمخي٤م " ؾمامءٕا هتذي٥م " وذم يقاوم٘مف

 لوم٘م٤م،  زينّ عما قمـ ٟم٘مٚمقا ُم٤م يقاومؼ ُم٤م افّشاؾعلّ  ظـ ٜمذرعما اسمـ ؾٟم٘م وىمد

 واسمـ وؾمٕمٞمد كمّ وقم قمٛمر.  ٕمٜم٥مًما همػم وُمـ ٕمٜم٥مًما ُمـ ٛمرخلا إنّ  لىم٤م: 

__________________ 
وَجع سملم طمدي٨م  .ؿمدة ؾم٘م٤مه اخلدم ًمئال شمٙمقن ومٞمف إض٤مقم٦م ُم٤مل ، وإٟمام يؽميمف هق شمٜمزه٤م

 .ٜم٘مٞمع ذم يقُمف ٓ يٛمٜمع ذب اًمٜم٘مٞمع ذم أيمثر ُمـ يقماسمـ قمب٤مس وقم٤مئِم٦م سم٠منَّ ذب اًم

أن يٙمقن سم٤مظمتالف طم٤مل أو زُم٤من حيٛمؾ اًمذي ينمب ذم يقُمف قمغم ُم٤م إذا يم٤من :  وحيتٛمؾ

ىمٚمٞمال وذاك قمغم ُم٤م إذا يم٤من يمثػما ومٞمٗمْمؾ ُمٜمف ُم٤م ينمسمف ومٞمام سمٕمد ، وإُم٤م سم٠من يٙمقن ذم ؿمدة 

 يمالُمف اٟمتٝمك .يتس٤مرع إًمٞمف احلر ُمثال ومٞمس٤مرع إًمٞمف اًمٗمس٤مد ، وذاك ذم ؿمدة سمرد ومال
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 اًمّت٤مسمٕملم وُمـ ، وقم٤مئِم٦م قمّب٤مس واسمـ هريرة وأسمق ُمقؾمك وأسمق قمٛمر

 وهق ، وآظمرون ضمبػم سمـ وؾمٕمٞمد سـحلوا وقمروة سّٞم٥معما سمـ دؾمٕمٞم

 وأمحد واًمِّم٤مومٕمّل  ب٤مركعما واسمـ واًمّثقرّي  وزاقمّل ٕوا ؽًمُم٤م ىمقل

 .دي٨محلا أهؾ وقم٤مُّم٦م وإؾمح٤مق

 طم٘مٞم٘م٦م ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعما همػم غمقم ؼٚمأـم ُمـ سم٠منّ :  ؿعجلا ويؿؽـ

  .٦ماًمّٚمٖمقيّ  ٘مٞم٘م٦محلا أراد ٟمٗمك وُمـ ، اًمنّمقمّٞم٦م ٘مٞم٘م٦محلا أراد يٙمقن

 ؾمؿٓسم٤م ؼٚميتٕم إّٟمام ٙمؿحلا إنّ :  لوىم٤م،  ؼمّ ًما قمبد اسمـ هبذا أضم٤مب وىمد

  .ؿٚمأقم واهلل .اًمّٚمٖمقّي  دون اًمنّمقمّل 

 ٕمٜم٥مًما ُم٤مء ذم طم٘مٞم٘م٦م ٛمرخلا إنّ :  ؽقؾةفا أهؾ لسم٘مق َُمـ ىم٤مل مزٚموي

 ، وجم٤مزه طم٘مٞم٘متف غمقم قاطمدًما ٗمظٚماًم قالإـم جيّقزوا أن،  همػمه ذم جم٤مز

 ٗمظًم ٞمفٚمقم ؼٚميٓم يم٤من ُم٤م يمّؾ  أراىمقا ٛمرخلا حتريؿ ٝمؿٖمٚمسم عَم٤َّم اًمّّمح٤مسم٦م نّ ٕ

 طم٘مٞم٘م٦م مخر ٙمّؾ ًما أنّ  صّح  ؽًمذ جيّقزوا ملَ  وإذا ، اً وجم٤مز طم٘مٞم٘م٦م ٛمرخلا

 .ؽًمذ قمـ اٟمٗمٙم٤مك ٓو

 ٕمٜم٥مًما ُم٤مء ذم طم٘مٞم٘م٦م ٛمرخلا أنّ  ٞمؿٚمواًمّتس ٕمٜم٤منًما إرظم٤مء شم٘مدير غموقم

 ٘مٞم٘م٦محلا طمٞم٨م ُمـ وم٠مُّم٤م ، اًمّٚمٖمقّي٦م ٘مٞم٘م٦محلا طمٞم٨م ُمـ ؽًمذ وم٢مّٟمام،  ظم٤مّص٦م

 اؿمتدّ  ُم٤م ومٙمّؾ  " مخر ُمسٙمر يمّؾ  " دي٨محل طم٘مٞم٘م٦م مخر ٙمّؾ ًموم٤م اًمنّمقمّٞم٦م

 وسم٤مهلل .ىمقهلؿ ػًمخي٤م وهذا ، ويمثػمه ٞمٚمفٚمىم حيرم مخر ويمّؾ  ، اً مخر يم٤من

 .اًمّتقومٞمؼ

 .أطمٙم٤مم أو أُمقر:  أي .ُمقصقف صٗم٦م هل ( ثالوث: )  ؿقفف

 ُمـ ٕمدأسم ّٟمفٕ،  ؽًمذ متٜمّك وإّٟمام ، متٜمّٞم٧م:  أي ( وددُت : )  ؿقفف
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 يم٤من قًمو ، وىمققمف شم٘مدير غمقم ومثب٧م ، ومٞمف ٓم٠مخلا وهق ضمتٝم٤مدٓا حمذور

 إص٤مسم٦م سم٤مًمٜمّّص  ٕمٛمؾًموا ، اًمّث٤مين ضمرٕا ؽًمسمذ يٗمقشمف وم٢مّٟمف ٞمفٚمقم اً ُم٠مضمقر

 .حمْم٦م

 (قف فإ كـتفل ظفداً  ؾقفا قـافإ ظفد ـان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ  : ) ؿقفف

 ملَ  أّٟمف غمقم يدّل  اوهذ ، " اً قمٝمد ٞمٜم٤مًمإ يٕمٝمد طمّتك يٗم٤مرىمٜم٤م ملَ  "وًمٚمبخ٤مري 

 اًمٜمّبّل  قمـ قمٜمده يم٤من سم٠مّٟمف ويِمٕمر ، ومٞمٝم٤م ٟمص   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ قمٜمده يٙمـ

 ظمٓم٥م طمّتك همػمه رء ممإ ُمٕمف حيت٩م ملَ  ُم٤م ٛمرخلا قمـ سمف أظمؼم ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص

 .سمف ٤مً ضم٤مزُم ؽًمسمذ

 اٟمٕم٘مد وىمد،  بٕا ؾبَ ىمِ  ُمـ يٙمقن ُمـ هٜم٤م دّ جلا(  ّد جلا: )  ؿقفف

 ( ).بٕا وضمقد ُمع يرث ٓ دّ جلا أنّ  غمقم مجاعإلا

 نّ ٕ،  بٕا وُمـ إؿمّ٘م٤مءُمع إظمقة  يرث ُم٤م ىمدرهٜم٤م  رادعماو

 .اً ـثر اً ؾالاخت ؽفذ يف ػقاؾاخت افّصحابة

 .ٗم٦مٚمخمت سم٘مْم٤مي٤م ومٞمف ىم٣م أّٟمف ظؿر ظـو

 ذم ورث ضمد   أّول:  لىم٤م اًمِّمٕمبّل  قمـ صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  اًمّدارُمّل  وم٠مظمرج

:  ٓوم٘م٤م،  صم٤مسم٧ٍم  سمـا ٕمٜملي وزيدٌ  كم  قم وم٠مشم٤مه فًمُم٤م وم٠مظمذ،  قمٛمر مالؾمإلا

  ." ظمقيـٕا يم٠مطمد أٟم٧م إّٟمام،  ؽًمذ ؽًم ٞمسًم

 دون،  فٚمُمث همٜمؿٍ  سمـ اًمّرمحـ قمبد ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب سمـا وأظمرج

:  فًم ٧مٚموم٘م،  ل٤معما حيت٤مز أن قمٛمر وم٠مراد:  لىم٤م ٙمـًم،  خًمإ. .وم٠مشم٤مه " فًمىمق

  .أسمٞمف سمٜمل يٕمٜمل دوٟمؽ ؿمجرةٌ  إّّنؿ ١مُمٜملمعما أُمػم ي٤م

__________________ 
م اًمٙمالم قمغم ُمس٠مًم٦م اجلد ُمع إظمقة( 6)  .( 036) اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  .شم٘مدَّ
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 ومذيمر أشم٤مه قمٛمر أنّ ،  صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد قمـ ىمقي   سمسٜمدٍ  اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرج

 ومخرج،  واطمدٍ  ؾم٤مٍق  غمقم ٟمبت٧م ؿمجرةٍ  ؾيمٛمث دّ جلا ؾُمث أنّ  ومٞمٝم٤م ىمّّم٦مً 

ـٌ  ُمٜمٝم٤م ـٌ  ٖمّمـًما ُمـ ظمرج صمؿّ  همّم  ٤مءعما رضمع ٖمّمـًما ىمٓمٕم٧م وم٢من،  همّم

 قمٛمر ومخٓم٥م،  لوّ ٕا ممإ ٤مءعما رضمع اًمّث٤مين ىمٓمٕم٧م وإن،  اًمّس٤مق ممإ

   .أُمْمٞمتف وىمد ىمقًٓ  دّ جلا ذم لىم٤م اً دزي إنّ :  لوم٘م٤م،  اًمٜم٤ّمس

:  قمٛمر لىم٤م:  لىم٤م دٍ ًمظم٤م أيب سمـ ؾإؾمامقمٞم ـمريؼ ُمـ اًمّدارُمّل  وأظمرج

 .ُمٜم٘مٓمعٌ  وهذا . اًمٜم٤ّمس ٞمفٚمقم اضمتٛمع ُم٤م دّ جلا ُمـ ظمذ

 يم٤من:  لىم٤م اًمِّمٕمبّل  قمـ ّٞم٤مطخلا قمٞمسك ـمريؼ ُمـ اًمّدارُمّل  وأظمرج

 ويم٤من،  اًمّثٚم٨م أقمٓم٤مه زادوا وم٢مذا،  ظمقيـٕوا خٕا ُمع دّ جلا ي٘م٤مؾمؿ قمٛمر

 . " اًمّسدس دًمقًما ُمع يٕمٓمٞمف

 سمـ اهلل وقمبٞمد سّٞم٥معما سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرج

 ي٘م٤مؾمؿ دّ جلا أنّ  ىم٣م قمٛمر أنّ  ، ذؤي٥ٍم  سمـ وىمبٞمّم٦م قمتب٦م سمـ اهلل قمبد

 ُمـ فًم اً ظمػم ٘م٤مؾمٛم٦معما يم٤مٟم٧م ُم٤م بًمأل ظمقةإلوا مّ ٕوا بًمأل ظمقةإلا

 .اًمّثٚم٨م دّ جلا أقمٓمل ظمقةإلا يمثر وم٢من،  اًمّثٚم٨م

 سمـ هِم٤مم قمـ " ٗمرائضًما يمت٤مب " ذم ه٤مرون سمـ يزيد وأظمرج

 طمٗمظٕ إيّن :  لىم٤م،  قمٛمٍرو سمـ قمبٞمدة قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ طمّس٤من

 .٤مً سمٕمْم سمٕمْمٝم٤م يٜم٘مض يمّٚمٝم٤م ىمْمّٞم٦مٍ  ُم٤مئ٦م دّ جلا ذم قمٛمر قمـ

 سمسٜمد " اًمّرازّي  ضمٕمٗمرٍ  أيب ومقائد " ُمـ قمنم ٤مديحلا زءجلا ذم ورّويٜم٤م

؟  دّ جلا قمـ بٞمدةقمَ  ٧مًمؾم٠م .ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ نٍ قمق سمـا ممإ صحٞمح

 .ٗم٦مٍ ٚمخمت ىمْمّٞم٦مٍ  ُم٤مئ٦م دّ جلا ذم قمٛمر قمـ طمٗمٔم٧م ىمد : لوم٘م٤م
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 سٜمدعما ص٤مطم٥م بّزارًما لوشم٠موّ ،  قمٛمر قمـ هذا بعضفؿ اشتبعد وؿد

 يم٠من،  دّ جلا ُمع يرث ُمـ لطم٤م فالاظمت غمقم " ٗم٦مٍ ٚمخمت ىمْم٤مي٤م " فًمىمق

 .يمثرأ أو واطمدةٌ  أظم٧ٌم  أو أيمثر أو واطمدٌ  أٌخ  يٙمقن

 يٜم٘مض:  قمٛمٍرو سمـ قمبٞمدة لىمق ُمـ شم٘مّدم ُم٤م ، افّتلويؾ هذا ويدؾع

 ـمريؼ ُمـ اًمّثقرّي  سٗمٞم٤منًم "ٗمرائضًما يمت٤مب" ذم ورّويٜم٤م . ٤مً سمٕمْم سمٕمْمٝم٤م

 .ضمد   غمقم ٤مً أُمّ  اليٗمّْم  أن يٙمره٤من اهلل وقمبد قمٛمر يم٤من:  لىم٤م اًمٜمّخٕمّل 

 صحٞمٍح  واطمدٍ  سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر وأسمق ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرج

 ُمع دّ جلا ي٘م٤مؾمامن ُمسٕمقدٍ  سمـاو قمٛمر يم٤من:  لىم٤م ٦مٚمٟمْم سمـ قمبٞمد ممإ

 .ظمقةإلا ُم٘م٤مؾمٛم٦م ُمـ فًم اً ظمػم اًمّسدس يٙمقن أن وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ظمقةإلا

 ممإ يمت٥م قمٛمر إنّ  صمؿّ  " وزاد،  ؾمقاءً  فٚمُمث ٟمٍٍم  سمـ حمّٛمد وأظمرضمف

َّٓ  أراٟم٤م ُم٤م:  اهلل قمبد  وم٘م٤مؾمؿ هذا يمت٤ميب ضم٤مءك وم٢مذا،  دّ جلسم٤م أضمحٗمٜم٤م ىمد إ

،  ُم٘م٤مؾمٛمتٝمؿ ُمـ فًم اً ظمػم اًمّثٚم٨م يٙمقن أن وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ظمقةإلا عُم سمف

 ." اهلل قمبد ؽًمسمذ وم٠مظمذ

 يم٤من : لىم٤م قمٛمٍرو سمـ قمبٞمدة ممإ صحٞمٍح  سمسٜمدٍ  ٟمٍٍم  سمـ حمّٛمد وأظمرج

 يمت٥م صمؿّ ،  اًمّسدس يٕمٓمٞمف قمٛمر ويم٤من،  اًمّثٚم٨م ظمقةإلا ُمع دّ جلا يٕمٓمك

،  اًمّثٚم٨م وم٠مقمٓمف دّ جلسم٤م أضمحٗمٜم٤م ىمد ٟمٙمقن أن ٟمخ٤مف إّٟم٤م:  اهلل قمبد ممإ قمٛمر

 ومرأهيام:  بٞمدةقمَ  لىم٤م،  اًمّسدس وم٠مقمٓم٤مه ٙمقوم٦مًما يٕمٜمل هٜم٤م ه٤م كم  قم ىمدم صمؿّ 

 ." ٗمرىم٦مًما ذم أطمدمه٤م رأي ُمـ زمّ إ أطم٥ّم  امقم٦مجلا ذم

 صمؿّ ،  اًمّثٚم٨م دّ جلا يٕمٓمل يم٤من ٤مً ٞمّ ٚمقم أنّ  ، ٟمْمٞمٚم٦م سمـ قمبٞمد ـمريؼ وُمـ

 ممإ لحتقّ  صمؿّ ،  اًمّسدس يٕمٓمٞمف يم٤من اهلل قمبد وأنّ ،  اًمّسدس ممإ لحتقّ 
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 .اًمّثٚم٨م

 ُمـوهق ،  مالاًم وختٗمٞمػ ٙم٤مفًما سمٗمتح ٦مًمالٙمًما  (وافؽالفة ) : ؿقفف 

ـٌ ا ٓو أٌب  يرصمف ملَ   ؿمٞمب٦م أيب سمـا أظمرضمف.  افّصديؼ بؽر أيب ؿقل هقو،  سم

 .بعدهؿ ومـ وافّتابعغ افّصحابة مـ امءؾعفا ومجفقرِ  .قمٜمف

 سمـ قمٛمرو قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق قمبد وروى

َّٓ  رأيتٝمؿ ُم٤م:  لىم٤م ؾطمبٞمذ   .ؽًمذ غمقم شمقاـمئقا إ

 وهق ُمٞمّسة أسمق هق - ؾذطمبٞم سمـ وقمٛمرو،  صحٞمٌح  إؾمٜم٤مدٌ  وهذا

 .اؾمٛمف ُمـ أيمثر سمٙمٜمٞمتف ُمِمٝمقرٌ  - اًمّت٤مسمٕملم يمب٤مر ُمـ

 اًمٜمّس٥م شمٕمّٓمػ:  أي،  اًمٜمّس٥م فٚمٚمّ شمٙم ُمـ ُمّمدرٌ  وهق:  ٤مل اًمبخ٤مريىم

 فًم ٞمسًمو،  دًمقاًموا دًمقًما ضمٝم٦م ُمـ ـمرومٞمف أظمذ يم٠مّٟمف:  همػمه وزاد،  ٞمفٚمقم

 يم٠منّ ،  ؾٞمٚميمإلا ُمـ ُم٠مظمقذٌ  هق:  ؿافقا ، بٍمّيلمًما ىمقل وهق،  أطمدٌ  ُمٜمٝمام

 .سمـا ٓو أب فًم ٞمسًمو،  سمف أطم٤مـمقا قرصم٦مًما

 لوـم٤م شمب٤مقمدت إذا اًمّرطمؿ ٧مٚميم:  ي٘م٤مل يٙمّؾ  ؾَّ يم ُمـ هق:  ؾوؿق

 . اٟمتس٤مهب٤م

 .دًمقًما دًموو:  اًمّداودّي  وزاد،  دًمقًما ؾمقى ـُمَ  ٦مًمالٙمًما:  ؾوؿق

 .مّ ٕا ُمـ:  ؾوؿق،  ظمقةإلا هؿ : ؾوؿق،  دًمقاًما ؾمقى ـُمَ :  ؾوؿق

ل:  زهرّي ٕا لوىم٤م ،  ٦مً ًماليم دًمو ٓو فًم دًموا ٓ ذيًما ّٞم٧معما ؾُمٛمر

 .٦مً ًماليم رثإلا ّٛملوؾُم ،  ٦مً ًماليم قارثًما ّٛملوؾُم 

 قرصم٦مًما:  ؾوؿق،  ٗمريْم٦مًما:  ؾوؿق،  ٤ملعما هل:  ٦مًمالٙمًما ظطاءٍ  وظـ

،  سمٕمدوا وإن ٕمّمب٤متًما:  ؾوؿق،  ٟمحقهؿو ٕمؿّ ًما سمٜمق:  ؾوؿق،  ٤ملعموا
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 .ؽًمذ همػم:  ؾوؿق

 ٦مًمالٙمًما ذم ؾأىم ملَ :  لىم٤م أّٟمف،  قمٛمر قمـ صّح  ومٞمٝم٤م فالظمتٓا ٙمثرةًمو

 .٤مً ؿمٞمئ

 نّ ٕ،  ٗمْمؾًما رسم٤م ممإ يِمػم فٚمّ ٕمًم ( افّربا أبقاب مـ وأبقاب ): ؿقفف  

 يم٤من أّٟمف غمقم يدّل  قمٛمر وؾمٞم٤مق ، افّصحابة بغ قفؾظ مّتػؼ اًمٜمّسٞمئ٦م رسم٤م

 ُمٕمروم٦م متٜمّك ٝمذاٚموم ، سمٕمض دون اًمّرسم٤م أسمقاب ُمـ سمٕمض ذم ٟمص   قمٜمده

 .ب٘مّٞم٦مًما

 اًمِّمٕمبّل  يمٜمٞم٦م هل - قمٛمرو٤م أسمي٤م  : اًمّتٞمٛمّل  طمّٞم٤من أسمق ىم٤مل زاد اًمبخ٤مري

 اًمٜمبل قمٝمد قمغم يٙمـ ملَ  اكذ:  ىم٤مل ؟ إرز ُمـ سم٤مًمسٜمد يّمٜمع ومٌمء -

 غمقم يٙمـ ملَ  رزٕا ُمـ ٛمرخلا اخّت٤مذ:  أي . قمٛمر قمٝمد قمغم:  ىم٤مل أو،  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمٝمد غمقم هذا يٙمـ ملَ  : كمّ ؾمامقمٞمإلا رواي٦م وذم . اًمٜمّبقّي  ٕمٝمدًما

 ُم٤م ٛمرخلا:  لوم٘م٤م يمّٚمٝم٤م ذسم٦مٕا قمؿّ  ىمد أّٟمف شمرى ٓأ ، قمٜمف ٜمٝمكًم يم٤من قًمو ،

  .ٕم٘مؾًما ظم٤مُمر

 ٛمرخلا " ىمقًمف أنّ  غمقم ٦مًمٓد ومٞمف ظمػمٕا مالٙمًما هذا:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لىم٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ماليم ُمـ " ٕم٘مؾًما ظم٤مُمر ُم٤م

 ذم أؾمامئٝم٤م ؿمتٝم٤مرٓ ذيمقرةعما ٛمس٦مخلا قمٛمر قمدّ  إّٟمام:  ّٓم٤ميبّ خلا لوىم٤م

 يم٤مٟم٧م ٜمٓم٦محلا وم٢منّ  ، ٕم٤ممّ ًما قضمقدًما ديٜم٦معمسم٤م شمقضمد يمّٚمٝم٤م شمٙمـ وملَ  ، زُم٤مٟمف

 ؾوضمٕم ، ومٞمٝم٤م قمرف ُم٤م قمٛمر ومٕمدّ  ، أقمزّ  يم٤من ؾسم ٕمسؾًما ويمذا ، قمزيزة هب٤م

 ، ٕم٘مؾًما خي٤مُمر مم٤ّم يم٤من إن اً مخر وهمػمه رزٕا ُمـ يّتخذ مم٤ّم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ُم٤م

 ـمريؼ ُمـ وأظمذه ٘مٞم٤مسًمسم٤م ؾمؿٓا إطمداث ضمقاز غمقم ٞمؾًمد ؽًمذ وذم
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  .لىم٤م يمذا. ؿمت٘م٤مقٓا

 ُمسٙمر يمّؾ  : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أنّ ،  زقمؿ ُمـ ضمقاب ذم ٕمريبّ ًما اسمـ ؽًمسمذ وردّ 

 .ؿم٤مئع ُمسٛمقع ؽًمذ ُمثؾ طمذف نّ ٕ ، ٛمرخلا ُمثؾ ُمٕمٜم٤مه . مخر

َّٓ  اًمّت٘مدير ممإ يّم٤مر ٓو اًمّت٘مدير، قمدم صؾٕا ؾسم:  لىم٤م  .٤مضم٦محلا ممإ إ

:  ٜم٤مٚمىم،  ؾمامءٕا بٞم٤منًم يبٕم٨م ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  نّ ٕ،  ٞمفًمإ اطمتجٜم٤م:  ؾىمٞم وم٢من

 ٞم٘مٓمعًم ؾمّٞمام ٓو . ٛمٝم٤مٚميٕم ٓ ـعم طمٙم٤ممٕا ٦مٚمَج ُمـ ؾمامءٕا سمٞم٤من ؾسم

  .هب٤م ٘مّمدًما شمٕمّٚمؼ

 ٛمرخلا طمّرُم٧م ٜم٤مديعما وٟم٤مدى،  اً مخر ٗمْمٞمخًما يٙمـ ملَ  قًم ٤مً وأيْم:  لىم٤م

 وهؿ ، ٛمرخلا ُمسّٛمك ذم ٦مٚمداظم أّّن٤م يٗمٝمٛمقا وملَ  إراىمتٝم٤م ممإ روايب٤مد ملَ 

  .اًمّٚمسـ ٗمّّمحًما

 قمـ اًمّٚمٖم٦م إصمب٤مت هق إّٟمام:  ٜم٤مٚمىم ، سم٘مٞم٤مسٍ  اؾمؿ إصمب٤مت هذا:  ؾىمٞم وم٢من

 ُمـ ومٝمٛمقه ُم٤م اًمنّمع ُمـ ومٝمٛمقا ومّمح٤مء قمرب اًمّّمح٤مسم٦م وم٢منّ  ، أهٚمٝم٤م

  .اًمنّمع ُمـ ومٝمٛمقه ُم٤م اًمّٚمٖم٦م وُمـ اًمّٚمٖم٦م

 اًمّرّزاق قمبد أظمرضمف سمام اطمت٩ّم  ؽقؾّقغفا بعض أنّ ،  طمزم اسمـ وذيمر

 ُم٤م وأُّم٤م ، ٞمٝم٤مًمإ ؾمبٞمؾ ٓ ومحرام ٛمرخلا أُّم٤م:  لىم٤م ضمّٞمد سمسٜمدٍ  قمٛمر اسمـ قمـ

 .طمرام ُمسٙمر ومٙمّؾ  ذسم٦مٕا ُمـ قمداه٤م

 الوم .مخر ُمسٙمر يمّؾ :  لىم٤م أّٟمف قمٛمر اسمـ قمـ صمب٧م أّٟمف،  وضمقاسمف:  لىم٤م

 .ومٞمف ٛمرخلا اؾمؿ راٟمحّم٤م اً مخر ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعما شمسٛمٞم٦م ُمـ زمٚمي

 ديٜم٦معمسم٤م وُم٤م ٛمرخلا طمّرُم٧م : ٤مً أيْم قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اطمتّجقا ويمذا

 .اً مخر يسّٛمك ٓ همػمه٤م أنّ  يرد وملَ  ، ٕمٜم٥مًما ُمـ ّتخذعما ُمراده  . رء ُمٜمٝم٤م
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 مخس٦م ديٜم٦معمسم٤م وإنَّ  ٛمرخلا حتريؿ لٟمز : ذم اًمبخ٤مري ظمرٔا طمديثف ؾٞمًمسمد

  .ٜم٥مٕمًما مخر ومٞمٝم٤م ُم٤م،  ٛمرخلا شمدقمك يمّٚمٝم٤م أذسم٦م

 ٜمؼمعما غمقم طمٙم٤ممٕا يمرذِ  .شم٘مّدم ُم٤م همػم ٗمقائدًما ُمـ دي٨محلا وذم

 واًمّتٜمبٞمف ، سم٤مًمٜمّداء واًمّتٜمبٞمف ، ومٞمٝم٤م سمٕمد أُّم٤م وذيمر ، اًمّس٤مُمٕملم سملم تِمتٝمرًم

 ، طمٙم٤ممًمأل بٞم٤منًما ومتٜمّل ، ػمخلا ومتٜمّل ، وومْمٚمف ٕم٘مؾًما ذف غمقم

  .ؾمتثٜم٤مءٓا وقمدم
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 الحديث الثاني
 ظـ ؾشئ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ  , ظـفا اهلل ريض ظائشة ظـ - 391

  ( ).حرامٌ  ؾفق أشؽر ذاٍب  ـّؾ :  لؾؼا ؟ عتْ بِ فا

 .كبقذ افعسؾ: افبتع : ؿال ادصـِّػ 

 قملم سمٕمده٤م اعمثٜم٤مة وؾمٙمقن اعمقطمدة سمٙمّس ( عتْ بِ فا ظـ ؾشئ: )  ؿقفف

 ، ٕمسؾًما ٟمبٞمذ وهق "قمٜمد اًمبخ٤مري  اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م زاد .ُمٝمٛمٚم٦م

 قمـ اًمّزسمٞمدّي  ـمريؼ ُمـ داود يبٕ وُمثٚمف،  " فينمسمقٟم ٞمٛمـًما أهؾ ويم٤من

 .اًمّزهرّي 

 .قم٤مئِم٦م ماليم ُمـ اًمّتٗمسػم أنّ  وفم٤مهره

 قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م ذم ووىمع ، دوّن٤م ـُمَ  ماليم ُمـ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 بتعًموا ":  آظمره ذم لىم٤م ٙمـًم ،( ) ؽًمُم٤م رواي٦م ُمثؾ أمحد قمٜمد اًمّزهرّي 

 ." ٕمسؾًما ٟمبٞمذ

 .دي٨محلا آظمر ذم ي٘مع ُم٤م أيمثر ّٟمفٕ ، دراجإلا اطمتامل ذم أفمٝمر وهق

 .ٗمٔمفًم يسؼ ملَ  ٙمـًم،  ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس أظمرضمف وىمد

 .٤مً سحي قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم اًمّس٤مئؾ اؾمؿ غمقم أىمػ وملَ 

 ـمريؼ ُمـ ٗمل صحٞمح اًمبخ٤مريوم ، ؿمٕمرّي ٕا ُمقؾمك أسم٤م أفمٜمّف ٙمٜمّٜملًم

 ٞمٛمـًما ممإ سمٕمثف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ ،  ُمقؾمك أيب قمـ أسمٞمف قمـ سُمْردة أيب سمـ ؾمٕمٞمد

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري ( 6336)وُمسٚمؿ ( 6623،  6620،  604)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 ـ اًمزهري سمف قمٜمف قم . رواي٦م ُم٤مًمؽ هل اًمتل ذيمره٤م اعم٘مدد ذم اًمب٤مب  (6)
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 لوم٘م٤م ، زرعموا بتعًما:  لىم٤م ؟ هل ُم٤م:  لوم٘م٤م؟  هب٤م شمّمٜمع أذسم٦م قمـ فًمس٠موم

 .ٕمسؾًما ٟمبٞمذ:  لىم٤م ؟ بتعًما ُم٤م:  سُمْردة يبٕ ٧مٚمىم . طمرام ُمسٙمر يمّؾ : 

 ٧مٚموم٘م " ٗمظٚمسم سُمْردة أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ ؿٚمُمس قمٜمد وهق

 ٕمسؾًما ُمـ بتعًما:  ٞمٛمـًمسم٤م ٟمّمٜمٕمٝمام يمٜم٤ّم ذاسملم ذم أومتٜم٤م . اهلل ي٤م رؾمقَل : 

:  لىم٤م؟  يِمتدّ  طمّتك يٜمبذ واًمّذرة اًمِّمٕمػم ُمـ زرعموا ، يِمتدّ  طمّتك يٜمبذ

 يمّؾ  قمـ كّْن أَ :  لوم٘م٤م ، وظمقامتف ؿٚمٙمًما ضمقاُمع أقمٓمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ويم٤من

 .ُمسٙمر

 : ٗمٔمفًمو،  ُمرومقع بتعًما شمٗمسػم سم٠منّ  اًمّتٍميح داود أيب رواي٦م وذم

 ، بتعًما ذاك:  لوم٘م٤م؟  ٕمسؾًما ُمـ ذاب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٧مًمؾم٠م

 أنّ  ىمقُمؽ أظمؼم:  لىم٤م صمؿّ  . زرعما ذاك:  لىم٤م ، واًمّذرة اًمِّمٕمػم وُمـ:  ٧مٚمىم

 .طمرام ُمسٙمر يمّؾ 

  قمـ ٞمِم٤مينّ جلا وه٥م أسمق لؾم٠م وىمد
ٍ
 ومٕمٜمد . ُمقؾمك أسمق فًمؾم٠م ُم٤م رء

 وم٠مضم٤مب،  زرعما قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لؾم٠م أّٟمف،  طمديثف ُمـ داود وأيب اًمِّم٤مومٕمّل 

  ." طمرام ُمسٙمر يمّؾ  " فًمسم٘مق

 ذاب يمّؾ  " ب٤مبًما طمدي٨م ذم فًمسم٘مق رادعما شمٗمسػم اًمّرواي٦م وهذه

 أّٟمف رادعما ؾسم ، ؾمٙم٤مرإلا ٦مًمسمح٤م اًمّتحريؿ ختّمٞمص يرد ملَ  وأّٟمف،  " أؾمٙمر

 تٜم٤مولعما يسٙمر ملَ  قًمو،  شمٜم٤موًمف طمرم ؾمٙم٤مرإلا طمٞم٦مالص ومٞمف يم٤مٟم٧م إذا

  .ُمٜمف فًمشمٜم٤مو ذيًما ٘مدرًمسم٤م

 قمـ ٓ بتعًما ضمٜمس طمٙمؿ قمـ وىمع أّٟمف،  اًمّس١مال ٗمظًم ُمـ وي١مظمذ

 ُمٜمف حيّؾ  قماّم  ينأظمؼِم :  ل٘م٤مًم ؽًمذ اًمّس٤مئؾ أراد قًم ّٟمفٕ ، ُمٜمف سٙمرعما ٘مدرًما
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 قمـ ؾم٠مًمقا إذا،  ٕمربًما س٤منًم ُمـ ٕمٝمقدعما هق وهذا ،؟  حيرم وُم٤م

 .ر٘مدْ ًما قمـ ؾم٠مًمقا وإذا .ُمثالً  ؟ ض٤مرّ  أو ٟم٤مومع هذا ؾه:  ىم٤مًمقا .ٜمسجلا

  ؟ ُمٜمف ي١مظمذ يمؿ:  ىم٤مًمقا

 يم٤من إذا قمٜمف لؾم٠م قماّم  ةٍ سمزي٤مد اًمّس٤مئؾ جيٞم٥م ٗمتلعما أنّ  دي٨محلا وذم

  .اًمّس٤مئؾ ٞمفًمإ حيت٤مج مم٤ّم ؽًمذ

 ُمـ أو ٕمٜم٥مًما قمّمػم ُمـ اً ُمّتخذ يم٤من ؾمقاء ُمسٙمر يمّؾ  حتريؿ وومٞمف

 .همػمه

 ، لالطم يِمتدّ  أن ىمبؾ ٕمٜم٥مًما قمّمػم أنّ  غمقم أمجعقا:  ٤مزرّي عما لىم٤م

 قًم صمؿّ  ، ويمثػمه ٞمٚمفٚمىم طمرم سم٤مًمّزسمد وىمذف غموهم اؿمتدّ  إذا أّٟمف غموقم

 هذه شمبّدل ذم اًمٜمّٔمر ومقىمع ، اً أيض مجاعإلبا ؾَّ طم ٜمٗمسفسم ختّٚمؾ فًم ؾطمّم

 ، سمبٕمضٍ  سمٕمْمٝم٤م سم٤مرشمب٤مط ؽًمذ وم٠مؿمٕمر ّتخذاتعما هذه قمٜمد طمٙم٤ممٕا

 وضمد ذاب يمّؾ  أنّ  ؽًمذ وم٤مىمت٣م،  ؾمٙم٤مرإلا اًمّتحريؿ قِمٚم٦َّم أنّ  غمقم لَّ ود

  اٟمتٝمك .ويمثػمه ٞمٚمفٚمىم شمٜم٤مول طمرم ؾمٙم٤مرإلا ومٞمف

 أيب ومٕمٜمد . ؼمخلا ـمرق سمٕمض ذم سمف اًمّتٍميح صمب٧م ٤مً اؾمتٜمب٤مـم ذيمره وُم٤م

حفو واًمٜمّس٤مئّل  داود  رؾمقل لىم٤م:  لىم٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ طمّب٤من اسمـ صحَّ

  .طمرام ٞمٚمفٚموم٘م يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، ُمثٚمف ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ ٚمٜمّس٤مئّل ًمو

  .صحٞمح قمٛمرو ممإ وؾمٜمده

 ُم٤مو،  طمرام ُمسٙمر يمّؾ  : ٤مً ُمرومققم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ داود يبٕو

 .طمرام ُمٜمف ٙمّػ ًما ءؾومٛم،  ٗمرقًما ُمٜمف أؾمٙمر
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 وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ واًمّٓمح٤موّي  طمّب٤من سمـٓو

 .يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م ٞمؾٚمىم قمـ أّن٤ميمؿ:  لىم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ أسمٞمف قمـ

  .طم٤مدي٨مٕا هذه سمّمّح٦م اًمّٓمح٤موّي  اقمؽمف وىمد

 .ديثحلا تلويؾ يف ػقاؾاخت:  لىم٤م ٙمـًم

 ُم٤م سمف أراد:  بعضفؿ لوؿا ، يسٙمر ُم٤م ضمٜمس سمف أراد:  بعضفؿ لؾؼا

 .ي٘متؾ طمّتك ىم٤مشمالً  سّٛمكيُ  ٓ ٘م٤مشمؾًما أنّ ،  وي١مّيده ، قمٜمده اًمّسٙمر ي٘مع

 ٞمٚمٝم٤مٚمىم ٛمرخلا طمّرُم٧م : رومٕمف قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م فًم ويدّل :  لىم٤م

  .ذاب يمّؾ  ُمـ واًمّسٙمر ، ويمثػمه٤م

َّٓ  ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف طمدي٨م وهق:  ٧مٚمىم  ػٚماظمت أّٟمف إ

 .ووىمٗمف رومٕمف وذم،  واٟم٘مٓم٤مقمف صٚمفو ذم

 ومٞمف اًمّرواي٦م أنّ  وهمػمه أمحد ُم٤ممإلا رضّمح وم٘مد صّحتف شم٘مدير غموقم

 صمؿّ  سمْمؿ   " ٙمراًمس   " ٓ اًمّسلم وؾمٙمقن ٞمؿعما سمْمؿّ  " سٙمرعمُ وا " ٗمظٚمسم

 .سمٗمتحتلم أو ؾمٙمقن

 يٕم٤مرض ومٙمٞمػ ، حمتٛمؾ ٗمٔمفًمو،  ومرد طمدي٨م ومٝمق صمبقهت٤م شم٘مدير غموقم

 .؟ ويمثرهت٤م ّحتٝم٤مص ُمع طم٤مدي٨مٕا ؽٚمشم قمٛمقم

 اسمـ قمٜمد قمٛمر اسمـ وقمـ،  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد كمّ قم قمـ ٤مً أيْم وضم٤مء

 ٤ميمؿحلوا اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ضمبػم سمـ ظمّقات وقمـ،  واًمّٓمؼماينّ  إؾمح٤مق

  .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد صم٤مسم٧م سمـ زيد وقمـ،  واًمّٓمؼماينّ 

  .وؿمٝمرة ىمّقة ىمبٚمٝم٤م تلًما طم٤مدي٨مٕا شمزيد ٙمٜمّٝم٤مًم ، ُم٘م٤مل أؾم٤مٟمٞمده٤م وذم

:  - ٤مً ؿم٤مومٕمٞمّ  لومتحقّ  ٤مً طمٜمٗمٞمّ  ويم٤من - اًمّسٛمٕم٤مينّ  سمـا ٔمّٗمرعما أسمق لىم٤م
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  .ُمٜمٝم٤م اً يمثػم ؾم٤مق صمؿّ  ، سٙمرعما حتريؿ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ظمب٤مرٕا صمبت٧م

 قمٜمٝم٤م ٕمدولًما ذم طمدٍ ٕ ُمس٤مغ ٓو،  يمثػمة ؽًمذ ذم ظمب٤مرٕوا:  لىم٤م صمؿّ 

  .ىمقاـمع طمج٩م وم٢مّّن٤م ، ومٝم٤مالسمخ ٘مقلًموا

 ٓ ٦مً ًمُمٕمٚمق اً أظمب٤مر ورووا،  ب٤مبًما هذا ذم ؽقؾّققنفا َل ز وؿد:  لىم٤م

ـّ  وُمـ ، سمح٤ملٍ  ظمب٤مرٕا هذه شمٕم٤مرض  ذب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  فم

 يم٤من ذسمف ذيًما وإّٟمام ، يمبػم سم٢مصمؿٍ  وسم٤مءَ  قمٔمٞمؿ أُمر ذم ؾدظم وم٘مد اً ُمسٙمر

  .اً ُمسٙمر يٙمـ وملَ  اً قٚمطم

،  اًمٜمّبٞمذ قمـ قم٤مئِم٦م لؾم٠م أّٟمف،  ٘مِمػمّي ًما طمزن سمـ صمامُم٦م روى وىمد

 اهلل لرؾمقًم شمٜمبذ يم٤مٟم٧م وم٢مّّن٤م ، هذه ؾؾم:  ٧مًموم٘م٤م،  طمبِمّٞم٦م ضم٤مري٦م ومدقم٧م

،  ٘مفٚموأقم وأويمٞمف ٞمؾٚماًم ُمـ ؾم٘م٤مء ذم فًم أٟمبذ يمٜم٧م:  بِمّٞم٦محلا ٧مًموم٘م٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص

  .ؿٚمُمس أظمرضمف . ُمٜمف ذب أصبح وم٢مذا

 .ٟمحقه قم٤مئِم٦م قمـ أُّمف قمـ بٍمّي ًما سـحلا وروى

 ُمـ ضٓمرابٓوا ؾمٙم٤مرإلا ٦مٚمسمٕم ٛمرخلا غمقم اًمٜمّبٞمذ وم٘مٞم٤مس:  لىم٤م صمؿّ 

 ذم شمقضمد ٛمرخلا ذم شمقضمد تلًما ٗم٤مؾمدعموا ، وأوضحٝم٤م ىمٞمس٦مٕا أضمّؾ 

 ممإ يدقمق ٞمٚمفٚمىم ٙمقنًم ٛمرخلا ذم ؾمٙم٤مرإلا قِمٚم٦َّم أنّ  ؽًمذ وُمـ ، اًمٜمّبٞمذ

 واًمٜمّبٞمذ ، ٕمٛمقمًما غمقم ُمٓمٚمقب اًمّسٙمر نّ ٕ ، اًمٜمّبٞمذ ذم ُمقضمقدة يمثػمه

 ٗمرحًما طمّمقل نّ ٕ،  ٛمرخلا ُم٘م٤مم ي٘مقم ٛمرخلا قمدم قمٜمد قمٜمدهؿ

 وذم ويمدرة ظٚمهم اًمٜمّبٞمذ ذم يم٤من وإن ، ُمٜمٝمام يمّؾ  ذم ُمقضمقد واًمّٓمرب

 اًمّسٙمر لّمقحل اًمٜمّبٞمذ ذم ؽًمذ حيتٛمؾ اًمّٓمبع ٙمـًم،  وصٗم٤مء رىّم٦م ٛمرخلا

 .اًمّسٙمر ٥مٚمٓمًم ٛمرخلا ذم رارةعما حتتٛمؾ يمام
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 أو ؾَّ ىم ُمسٙمر يمّؾ  سمتحريؿ ٍّمطم٦معما وم٤مًمٜمّّمقص ٦مٚمٛمجلا غموقم:  لىم٤م

  .ؿٚمأقم واهلل .٘مٞم٤مسًما قمـ ُمٖمٜمٞم٦م رثُ يمَ 

 يسٙمر ذيًما اًمٜمّبٞمذ طمّؾ  ذم يّمّح  ٓ:  ب٤مركعما سمـ هللا قمبد لىم٤م وىمد

َٓ  ، اًمّت٤مسمٕملم قمـ ٓو رء اًمّّمح٤مسم٦م قمـ يمثػمه  ، افـّخعلّ  إبراهقؿ ظـ إ

 ." طمرام ومٝمق أؾمٙمر ذاب يمّؾ  " قم٤مئِم٦م طمدي٨م صمب٧م وىمد:  لىم٤م

 اسمـ غمقم ٟمدظمؾ يمٜم٤ّم:  وائؾ أيب ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرج ُم٤م وأُّم٤م

 اسمـ ُمع ٧ُم ٚمْ أيم:  ٘مٛم٦مٚمقم ـمريؼ وُمـ ، اً ؿمديد اً ٟمبٞمذ ومٞمس٘مٞمٜم٤م ُمسٕمقد

  .ُمٜمف ومنمسمقا ؾمػميـ فٟمبذشمْ  ؿمديد سمٜمبٞمذٍ  شمٞمٜم٤موم٠مُ  . ُمسٕمقد

 : أوجف ثةالث مـ ظـف قابجلؾا

 ذم اًمّث٤مسمت٦م طم٤مدي٨مًمأل ٤مً ضُمٕم٤مرِ  يٙمـ ملَ  فم٤مهره غمقم ؾمُح  قًم:  أحدها

 .ُمسٙمر يمّؾ  حتريؿ

 وم٢مذا ، ػمهويمث ٞمٚمفٚمىم سٙمرعما حتريؿ ُمسٕمقد اسمـ قمـ صمب٧م أّٟمف:  ثاكقفا

 ُمقاوم٘م٦م ُمع اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ إظمقاٟمف ل٘مقًم قاومؼعما يم٤من قمٜمف ٞمؾٚم٘مًما ػٚماظمت

 .ممأو رومقععما دي٨محلا

 ؿمّدة أو وةالحلا ؿمّدة سم٤مًمِّمّدة رادعما يٙمقن أن حيتٛمؾ:  ثفافثا

  .أصالً  طمّج٦م ومٞمف يٙمقن الوم،  ٛمقض٦محلا

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م أنّ ،  ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـ اًمٜمّّح٤مس ضمٕمٗمر أسمق وأؾمٜمد

 .ب٤مبًما ذم رء أصح   " طمرام ومٝمق أؾمٙمر بذا يمّؾ "

  .فًم أصؾ ٓ:  لىم٤م أّٟمف،  ُمٕملم اسمـ قمـ ؾٟم٘م ُمـ غمقم شمٕمّ٘م٥م هذا وذم

 أيمثرهؿ ُمـ وهق - " داي٦مهلا أطم٤مدي٨م ختري٩م " ذم ٕمّل ٚماًمّزي ذيمر وىمد
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 اسمـ قمـ هذا ٟم٘مؾ دي٨محلا يمت٥م ُمـ رء ذم يثب٧م ملَ  أّٟمف:  - ٤مً قمالاـمّ 

  ٟمتٝمكا .ُمٕملم

 صمؿّ  .!؟ اًمّّمحٞمح٦م خم٤مرضمف وضمقد ُمع سمتْمٕمٞمٗمف ٘مقلًما يت٠مشّمك ويمٞمػ

 قمنميـ قمـ ضم٤مءت إّّن٤م:  أمحد ُم٤ممإلا لىم٤م طمّتك ، ـمرىمف يمثرة ُمع

 .ٗمردعما " ذسم٦مٕا يمت٤مب " ذم ُمٜمٝم٤م اً يمثػم وم٠مورد ، ٤مً صح٤مسمٞمّ 

 .ت٘مّدمعما قمٛمر اسمـ طمدي٨م وُمٜمٝم٤م . شم٘مّدم ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م

 وومٞمف . غميٕم أيب قمٜمد " طمرام ُمسٙمر يمّؾ  " ٗمظٚمسم قمٛمر وطمدي٨م

 وهق . أمحد قمٜمد " أؾمٙمر ُم٤م اضمتٜمبقا " ٗمظٚمسم كمّ قم وطمدي٨م ، ومري٘مّل إلا

 ، قمٛمر ٗمظٚمسم لّم ًم ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ُمسٕمقد اسمـ وطمدي٨م ، طمسـ

 أٟمس وطمدي٨م ، كمّ قم ٗمظٚمسم ٤مً أيْم لّم ًم آظمر وضمف ُمـ أمحد وأظمرضمف

 ." طمرام ومٝمق أؾمٙمر ُم٤م " ٗمظٚمسم صحٞمح سمسٜمدٍ  أمحد أظمرضمف

 ، قمٛمر ٗمظٚمسم صحٞمح ٜمدٍ سمس بّزارًما أظمرضمف ؾمٕمٞمد أيب وطمدي٨م

 ضمّٞمد سمسٜمدٍ  ؽًميمذ غميٕم أسمق أظمرضمف . ٕمٍمّي ًما ؿم٩ّم ٕا وطمدي٨م

حفو  سمسٜمدٍ  داود أسمق أظمرضمف . ٛمػمّي حلا ؿٚمدي وطمدي٨م ، طمّب٤من اسمـ صحَّ

:  لىم٤م ، ٟمٕمؿ:  لىم٤م ؟ يسٙمر ؾه:  لىم٤م " ومٞمف طمدي٨م ذم طمسـ

 ."وم٤مضمتٜمبقه

 ذاب ويمّؾ  " ٗمظٚمسم طمسـ سمسٜمدٍ  أمحد أظمرضمف . ُمٞمٛمقٟم٦م وطمدي٨م

 ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف . قمّب٤مس اسمـ وطمدي٨م " طمرام ومٝمق رأؾمٙم

 ." ُمسٙمر يمّؾ  واضمتٜمبقا " ٗمظٚمسم لّم ًم ـمريؼ ُمـ بّزارًموا ، قمٛمر ٗمظٚمسم ضمّٞمد

 ، قمٛمر اسمـ طمدي٨م ٗمظٚمسم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .ؾمٕمد سمـ ىمٞمس وطمدي٨م
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 سمـ اًمٜمّٕمامن وطمدي٨م ، قمٛمر طمدي٨م ٗمظٚمسم آظمر وضمف ُمـ أمحد وأظمرضمف

 يمّؾ  قمـ أّن٤ميمؿ وإيّن " ٗمظٚمسم طمسـ دٍ سمسٜم داود أسمق أظمرضمف .سمِمػم

 .قمٛمر ٗمظٚمسم طمسـ سمسٜمدٍ  ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف .ُمٕم٤موي٦م وطمدي٨م "ُمسٙمر

 سمـ ىمّرة وطمدي٨م ، قم٤مصؿ أيب اسمـ أظمرضمف .طمجر سمـ وائؾ وطمدي٨م

 سمـ اهلل قمبد وطمدي٨م ، لّم ًم سمسٜمدٍ  قمٛمر ٗمظٚمسم بّزارًما أظمرضمف . زينّ عما إي٤مس

 . ٛم٦مٚمؾم أمّ  ي٨موطمد " سٙمرعما اضمتٜمبقا " ٗمظٚمسم أمحد أظمرضمف .ُمٖمّٗمؾ

 ." وُمٗمؽّم  ُمسٙمر يمّؾ  قمـ ّنل " ٗمظٚمسم طمسـ سمسٜمدٍ  داود أسمق أظمرضمف

 ٗمظًم ُمثؾ ٗمٔمفًمو،  طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم ؿٚمُمس أظمرضمف . سمريدة وطمدي٨م

 .ؽًميمذ طمسـ سمسٜمدٍ  اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف . هريرة أيب وطمدي٨م ، قمٛمر

 .ب٤مبًما ذم اًمؽّمُمذّي  ءٓه١م أطم٤مدي٨م ذيمر

 اًمٜمّس٤مئّل  قمٜمد ضمّده ـقم أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ ٤مً أيْم وومٞمف

 اضمتٜمبقا" كمّ قم ٗمظٚمسم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ّٓم٤مبخلا سمـ زيد وقمـ ، قمٛمر ٗمظٚمسم

  ." ُمسٙمر يمّؾ 

 شمنمسمقا ٓو،  ؿمئتؿ ومٞمام اذسمقا " ٗمظٚمسم أمحد أظمرضمف ( ) اًمّرؾمٞمؿ وقمـ

 هذا سمٜمحق ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرضمف .ٟمٞم٤مر سمـ سُمْردة أيب وقمـ " اً ُمسٙمر

__________________ 
وهق قمٜمد اسمـ : رؾمٞمؿ اًمٕمبدّي اهلجرّي ( :  330/  6)  "اإلص٤مسم٦م  "ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم ( 6)

 .إٟمف ٟم٘مٚمف ُمـ ظمط أيب ٟمٕمٞمؿ: سمؾ هق ُمّمٖمر ، وىم٤مل : ُم٤ميمقٓ سمقزن قمٔمٞمؿ ، ىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م 

  . ويمذًمؽ رأيتف ذم أصٚملم ُمـ يمت٤مب اسمـ اًمسٙمـ واسمـ أيب طم٤مشمؿ: ىمٚم٧م 

، وأمحد ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ همس٤من ، قمـ اسمـ اًمّرؾمٞمؿ ، قمـ أسمٞمف روى طمديثف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م 

: ، صمؿ رضمٕمٜم٤م إًمٞمف ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مين وم٘م٤مل  ومٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اًمٔمروف ملسو هيلع هللا ىلصوومدٟم٤م قمغم اًمٜمبل : ، ىم٤مل 

ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ُمـ أهؾ : وىم٤مل اسمـ ُمٜمدة ذم ؾمٞم٤مىمف قمـ أسمٞمف  .احلدي٨م. . اذسمقا ومٞمام ؿمئتؿ

 .ٟمتٝمكا .إؾمٜم٤مده جمٝمقل: ىم٤مل اسمـ اًمّسٙمـ  . هجر
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 .ٗمظٚماًم

 قمـ اًمّس٤مئؾ أهّي٤م ي٤م " ٗمظٚمسم ؿمٞمب٦م أيب سمـا رواه.  كمّ قم سمـ ؼٚمـم وقمـ

 ٕمبدّي ًما صح٤مر وقمـ،  " ٛملمٚمسعما ُمـ اً أطمد شمس٘مف ٓو شمنمسمف ٓ سٙمرعما

 يمت٤مب " ذم أمحد قمٜمد . طمبٞمب٦م أمّ  وقمـ ، هذا سمٜمحق اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .

 ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ قمٜمد . اًمٜمّٕمامن سمـ اًمّْمّح٤مك وقمـ،  " ذسم٦مٕا

 .ضمبػم سمـ تظمّقا قمـ قمٜمده ويمذا،  "ذسم٦مٕا"

 ُمقؾمك وأيب قمٛمر اسمـ طمدي٨م ممإ طم٤مدي٨مٕا هذه اٟمْمّٛم٧م وم٢مذا

،  ضمٞم٤مد قمٜمٝمؿ طم٤مدي٨مٕا وأيمثر ، ٤مً صح٤مسمٞمّ  صملمالصم قمـ زادت وقم٤مئِم٦م

  .ؿٚمأقم واهلل .اضمتٜم٤مسمف جي٥م ؾسم ، شمٜم٤موًمف حيّؾ  ٓ سٙمرعما أنّ  وُمْمٛمقّن٤م

 .اًمّٓمح٤موّي  ٞمفًمإ ضمٜمح ذيًما طمتاملٓا أٟمٌس  ردّ  وىمد

،  ٗمؾٚموم سمـ خت٤مرعما ؾمٛمٕم٧م إدريس سمـ اهلل بدقم طمّدصمٜم٤م : أمحد لوم٘م٤م

 يمّؾ :  لوىم٤م،  زوّم٧معما قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  لوم٘م٤م ٤مً أٟمس ٧مًمؾم٠م:  ي٘مقل

 وم٤مًمنّمسم٦م ، طمرام سٙمرعما صدىم٧م:  فًم ٧مٚموم٘م:  لىم٤م . طمرام ُمسٙمر

  .طمرام ٞمٚمفٚموم٘م يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م:  لوم٘م٤م ؟ اًمّٓمٕم٤مم غمقم واًمنّمسمت٤من

 ممّـ رادعمسم٤م أقمرف ٤ميبّ واًمّّمح،  ؿٚمُمس ذط غمقم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .لىم٤م ُم٤م ب٤مركعما سمـ اهلل قمبد لىم٤م ذاهلو ، سمٕمده شم٠مظّمر

 - يسٙمر ُم٤م حتريؿ غمقم،  " طمرام ُمسٙمر يمّؾ  " ىمقًمف ؼٚمسمٛمٓم لواؾمتد

 .وهمػمه٤م ِمٞمِم٦محلا ؽًمذ ذم ومٞمدظمؾ - ٤مً ذاسم يٙمـ ملَ  قًمو

 .ُمسٙمرة سم٠مّّن٤م:  وؽره افـّقويّ  جزم وؿد

 ِم٤مهدةعمسم٤م حتدث ّّن٤مٕ،  ٤مسمرةُمٙم وهق ، خمّدرة سم٠مّّن٤م:  آخرون وجزم
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 ، ومٞمٝم٤م ّنامكٓوا ٞمٝم٤مٚمقم داوُم٦معموا واًمٜمِّم٠مة اًمّٓمرب ُمـ ٛمرخلا حيدث ُم٤م

 اًمٜمّٝمل " داود أيب ذم صمب٧م وم٘مد،  سمٛمسٙمرةٍ  ٞمس٧مًم أّّن٤م ٞمؿٚمشمس شم٘مدير غموقم

 ( ).ؿٚمأقم واهلل ، ٗم٤مءًمسم٤م وهق " وُمٗمؽّم  ُمسٙمر يمّؾ  قمـ

__________________ 
: اعمٚمٕمقٟم٦م اعمسٙمرة  "احلِمٞمِم٦م  "وأُم٤م ( : 636/ 03)٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ىم( 6)

واعمسٙمر ُمٜمٝم٤م طمرام سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء 5 سمؾ يمؾ ُم٤م يزيؾ ، ومٝمل سمٛمٜمزًم٦م همػمه٤م ُمـ اعمسٙمرات 

يم٤مًمبٜم٩م وم٢منَّ اعمسٙمر جي٥م ومٞمف احلد وهمػم : اًمٕم٘مؾ وم٢مٟمف حيرم أيمٚمف وًمق مل يٙمـ ُمسٙمرًا 

  .٥م ومٞمف اًمتٕمزيراعمسٙمر جي

يمس٤مئر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمسٙمرات  قمٜمد َج٤مهػم اًمٕمٚمامءومحرام  "احلِمٞمِم٦م اعمسٙمرة  "وأُم٤م ىمٚمٞمؾ 

  .يتٜم٤مول ُم٤م يسٙمر. ويمؾ مخر طمرام، يمؾ ُمسٙمر مخر :  ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل اًمٜمبل ، 

ومٚمق اصٓمبغ  . وٓ ومرق سملم أن يٙمقن اعمسٙمر ُم٠ميمقًٓ أو ُمنموسم٤ًم 5 أو ضم٤مُمدًا أو ُم٤مئٕم٤مً 

  .وًمق أُم٤مع احلِمٞمِم٦م وذهب٤م يم٤من طمراُم٤مً ،  يم٤مخلٛمر يم٤من طمراُم٤مً 

٦م ذم يمؾ ُم٤م يدظمؾ ذم . سمٕم٨م سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوٟمبٞمٜم٤م  وم٢مذا ىم٤مل يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م يم٤مٟم٧م قم٤مُمَّ

: ومٚمام ىم٤مل  . ؾمقاء يم٤مٟم٧م إقمٞم٤من ُمقضمقدة ذم زُم٤مٟمف أو ُمٙم٤مٟمف أو مل شمٙمـ. ًمٗمٔمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه٤م 

ويم٤من يتٜم٤مول ُم٤م ، ه٤م شمٜم٤مول ذًمؽ ُم٤م يم٤من سم٤معمديٜم٦م ُمـ مخر اًمتٛمر وهمػم "يمؾ ُمسٙمر طمرام 

ودظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م ، يم٤من سم٠مرض اًمٞمٛمـ ُمـ مخر احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمٕمسؾ وهمػم ذًمؽ 

  .طمدث سمٕمده ُمـ مخر ًمبـ اخلٞمؾ اًمذي يتخذه اًمؽمك وٟمحقهؿ

وإن ، ُمـ اًمٕمٚمامء سملم اعمسٙمر ُمـ ًمبـ اخلٞمؾ واعمسٙمر ُمـ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم  ومٚمؿ يٗمرق أطمدٌ 

وأظمر مل يٙمـ يٕمرومف 5 إذ مل يٙمـ سم٠مرض ، ٕمرومف يم٤من أطمدمه٤م ُمقضمقدًا ذم زُمٜمف يم٤من ي

  .اًمٕمرب ُمـ يتخذ مخرًا ُمـ ًمبـ اخلٞمؾ

وم٢منَّ أول ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م أّن٤م فمٝمرت سملم اعمسٚمٛملم ذم أواظمر اعم٤مئ٦م اًمس٤مدؾم٦م  "احلِمٞمِم٦م  "وهذه 

 ضمٜمٙمسخ٤من ويم٤من فمٝمقره٤م ُمع فمٝمقر ؾمٞمػ 5 تؽمطمٞم٨م فمٝمرت دوًم٦م اًم. وأوائؾ اًمس٤مسمٕم٦م 

 .اًمذٟمقب ؾمٚمَّط اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدو ٤مهؿ اهلل ورؾمقًمف قمٜمف ُمـ عَم٤َّم أفمٝمر اًمٜم٤مس ُم٤م ّن

وهل ذ  ُمـ اًمنماب اعمسٙمر ُمـ  .ويم٤مٟم٧م هذه احلِمٞمِم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م ُمـ أقمٔمؿ اعمٜمٙمرات

وم٢مّن٤م ُمع أّن٤م شمسٙمر آيمٚمٝم٤م طمتك يب٘مك  . واعمسٙمر ذ  ُمٜمٝم٤م ُمـ وضمف آظمر، سمٕمض اًمقضمقه 

، جٕمؾ اًمٙمبػم يم٤مًمسٗمتج٦م ومت . وشمٗمسد اعمزاج، ُمّمٓمقًٓ شمقرث اًمتخٜمٞم٨م واًمديقصم٦م 

 ...ويمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس ص٤مر جمٜمقٟم٤ًم سمسب٥م أيمٚمٝم٤م، وشمقرث اجلٜمقن ، وشمقضم٥م يمثرة إيمؾ 

 .اًمـخ يمالُمف رمحف اهلل
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 ؾمٙم٤مرإلا ؿم٠مٟمف ُمـ يم٤من:  أي ( حرامٌ  ؾفق أشؽر ذاٍب  ـّؾ  ): ؿقفف 

 .ٓ أم اًمّسٙمر سمنمسمف ؾطمّم ؾمقاء

 أّي  ُمـ طمرام ويمثػمه سٙمرعما ٞمؾٚمىم أنّ  غمقم ٞمؾًمد ومٞمف:  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 يٙمقن ذيًما اًمنّماب ضمٜمس ممإ هب٤م أؿمػم قمٛمقم صٞمٖم٦م ّّن٤مٕ 5 يم٤من ٟمقعٍ 

 يٙمقن وم٢مّٟمف،  لالطم ومٝمق أؿمبع ـمٕم٤ممٍ  يمّؾ :  لىم٤م قًم يمام ومٝمق . اًمّسٙمر ُمٜمف

 سمف اًمِّمبع ؾحيّم ملَ  وإن ؿمب٤معإلا ؿم٠مٟمف ُمـ ـمٕم٤ممٍ  ؾيم ؾطم غمقم دآا 

  .سمٕمض دون بٕمضٍ ًم

٤محلدي٨م قمغم قمدم ضمقاز اًمقضقء سم ( ) بخ٤مرّي ًما اطمتج٤مج ووضمف

 ٓ،  ذسمف حيّؾ  ٓ وُم٤م،  ذسمف حيّؾ  ٓ سٙمرعما أنّ ،  سم٤مًمٜمبٞمذ وٓ اعمسٙمر

 .ؿٚمأقم واهلل. ( ) اً اّتػاؿ سمف قضقءًما قزـجي

 .يمّٚمٝم٤م ٟمبذةٕسم٤م ءقضقًما ضمقاز ممإ:  وزاظلّ ٕا ذهبو

 . ظّباس وابـ عّ ظ ظـ وروي,  ظّباس ابـ ػمق ظؽرمة ؿقل وهق

 .ظـفام يصّح  ولَ 

 يٙمقن ٓ أن واؿمؽمط،  اًمّتٛمر سمٜمبٞمذ:  ظـف شفقردا يف حـقػة أبق وؿّقده

  سمحرضة
ٍ
 .٘مري٦مًما أو ٍمعما ظم٤مرج يٙمقن وأن،  ُم٤مء

،  ٤مً إجي٤مسم : ؾؿق،  اًمّتٞمّٛمؿ وسملم سمٞمٜمف جيٛمع:  حمّؿد لؾؼا صاحباه ػففوخا

  .إشحاق ؿقل وهق .٤مً اؾمتحب٤مسم:  ؾوؿق

 واظمت٤مره ، سمح٤ملٍ  سمف يتقّض٠م ٓ:  ؿفقرجلا لبؼق يقشػ أبق لوؿا

__________________ 
ب اًمبخ٤مري قمغم طمدي٨م اًمب٤مب  (6)  (سم٤مب ٓ جيقز اًمقضقء سم٤مًمٜمبٞمذ وٓ اعمسٙمر  )سمقَّ

 .رمحف اهللأُّم٤م اًمٜمبٞمذ ومٗمٞمف ظمالف ُمِمٝمقر ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح ، اعمسٙمر : أي   (6)
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 .اًمّٓمح٤موّي 

 ٘مّٞمدعما ذم ٙمـًم،  ل٘مقًما هذا ممإ رضمع طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م أنّ ،  ظم٤من ىم٤ميض وذيمر

 ضم٤مز ٤مءعما اؾمؿ قمٜمف ليز وملَ  الومح متراٍت  ٤مءعما ذم ٘مكًمأ إذا:  يمتبٝمؿ ُمـ

  .قمٜمدهؿ يٕمٜمل . فالظم السم سمف قءقضًما

 : ـّ جلا ٦مٚمٞمًم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  فًم لىم٤م طمٞم٨م .ُمسٕمقد اسمـ سمحدي٨م واؾمتدًّمقا

 أسمق رواه . ـمٝمقرٌ  وُم٤مءٌ  ـمّٞمب٦مٌ  صمٛمرةٌ :  لىم٤م،  ٟمبٞمذٌ :  لىم٤م ؟ إداوشمؽ ذم ُم٤م

  " سمف ومتقّض٠م " وزاد،  واًمؽّمُمذّي  داود

 .شمْمٕمٞمٗمف غمقم ػؾافّس  امءؾظ أضبؼ دي٨محلا وهذا

،  سمٛمّٙم٦م يم٤من ؽًمذ نّ ٕ 5 ُمٜمسقخ إّٟمف - صّحتف ٘مديرشم غمقم -:  ؾوؿق

 الب ديٜم٦معمسم٤م يم٤من إّٟمام { ومتٞمّٛمٛمقا ُم٤مءً  دمدوا ؿٚموم } ممشمٕم٤م فًمىمق وٟمزول

 .فالخ

  غمقم حمٛمقٌل  هق أو
ٍ
،  ٤مً وصٗم فًم شمٖمػّم  ملَ  ي٤مسمس٦مٌ  متراٌت  ومٞمف ٘مٞم٧مًمأُ  ُم٤مء

 .قةٚمطم شمٙمـ ملَ  ُمٞم٤مهٝمؿ ٥مًمهم٤م نّ ٕ 5 ؽًمذ يّمٜمٕمقن يم٤مٟمقا وإّٟمام
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 لثالثالحديث ا
 باع ؾالكاً  أنّ  , ظؿرَ  غؾب:  لؿا,   ظّباسٍ  بـ اهلل ظبد ظـ - 397

 ؾؿات:  لؿا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ  ؿؾيع َألَ ,  ؾالكاً  اهلل ؾؿات:  لؾؼا,  مخراً 

  ( ).؟ ؾباظقها ؾجؿؾقها,  افّشحقم قفؿؾظ حّرمت,  قفقدفا اهلل

 

 ؿٍ ٚمُمس رواي٦م ذم ( اً مخر باع اً كالؾ أنّ ,  ّطابخلا بـ ظؿر غؾب: )  ؿقفف

قمـ قمٛمرو سمـ  قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر أيب قمـ ُم٤مضمف واسمـ

  ." ؾمٛمرة اهلل ؾىم٤مشم:  لوم٘م٤م اً مخر سم٤مع ؾمٛمرة أنّ  "ديٜم٤مر 

 سمـ ؾمٛمرة قمـ:  ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمّزقمٗمراينّ  ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما زاد

 .( )ضمٜمدٍب 

 شؿرة بقع ـقػّقة يف ػؾاخت:  وؽرمها ؼرضبلّ فوا قزيّ جلا ابـ لؿا

 :  أؿقالٍ  ثةالث ذظ خؿرفؾ

 ُمٜمٝمؿ ومب٤مقمٝم٤م،  زي٦مجلا ىمٞمٛم٦م قمـ ٙمت٤مبًما ؾأه ُمـ أظمذه٤م أّٟمف:  أحدها

 . ؽًمذ ضمقاز اً ُمٕمت٘مد

 .ورضّمحف،  ٟم٤مٍس  اسمـ قمـ قزّي جلا اسمـ طمٙم٤مه وهذا

__________________ 
، ـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم( 6636)وُمسٚمؿ ( 0620،  6663)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ روح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يمالمه٤م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ـم٤موس ( 6636)وُمسٚمؿ 

 .قمـ اسمـ قمب٤مس 

قمـ احلسـ سمـ حمٛمد اًمزقمٗمراين صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ( 63/ 2)اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل  (6)

إنَّ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب : ىم٤مل قمٛمر : ٤مر قمـ ـم٤موس قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم

 .احلدي٨م. .ًمٕمـ اهلل: ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مع مخرًا ، ىم٤مشمؾ اهلل ؾمٛمرة ، َأمَل يٕمٚمؿ أنَّ رؾمقل اهلل 
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 وإن،  حمٔمقرٍ  ذم يدظمؾ الوم،  سمٞمٕمٝم٤م ٞمٝمؿًميق أن فًم يٜمبٖمل يم٤من:  لوىم٤م

 سم٘مّّم٦م ٤مً ؿمبٞمٝم ويٙمقن،  ٤مً حمّرُم ٤مطيتٕم ملَ  ّٟمفٕ،  ؽًمذ سمٕمد ُمٜمٝمؿ أصمامّن٤م أظمذ

  ." هدّي٦مٌ  ٜم٤مًمو،  صدىم٦مٌ  ٞمٝم٤مٚمقم هق " لىم٤م طمٞم٨م سمريرة

 ٕمّمػمًموا ، اً مخر يّتخذه ممّـ ٕمّمػمًما سم٤مع يٙمقن أن جيقز:  افّثاين

 .ّٓم٤ميبّ خلا فًمىم٤م . ٞمفًمإ يئقل ّٟمفٕ،  سمف ٕمٜم٥مًما يسّٛمك ىمد يمام اً مخر يسّٛمك

ـّ  ٓو:  لىم٤م  ، حتريٛمٝم٤م ؿم٤مع أن سمٕمد ٛمرخلا قملم سم٤مع أّٟمف سمسٛمرة ئم

  .ٕمّمػمًما سم٤مع وإّٟمام

 ؽًمذ أنّ  يٕمت٘مد قمٛمر ويم٤من ، وسم٤مقمٝم٤م ٛمرخلا ؾٚمَّ ظم يٙمقن أن:  ثفافّثا

 همػمه فًمشم٠موّ  يمام قازجلا ؾمٛمرة واقمت٘مد ، امءؾعفا أـثر ؿقل هق ـام حيّٚمٝم٤م ٓ

 .سمٜمٗمسٝم٤م ٝم٤مٚمٞمٚمخت ذم ّؾ حلا يٜمحٍم ٓو ، ٞمؾٚماًمّتخ حيّؾ  أّٟمف

  .ّولٕا ؿمبفٕوا:  ّي قزجلا سمـٓ ٤مً شمبٕم ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 حيتٛمؾ ؾسم،  زي٦مجلا قمـ أظمذه٤م لوّ ٕا قضمفًما غمقم يتٕملّم  ٓو:  ٧مٚمىم

 .همػمه٤م أو همٜمٞمٛم٦مٍ  قمـ فًم ٧مٚمطمّم شمٙمقن أن

 وهق ، آظمر اطمتامًٓ  ومٞمف " ؾدظمعما " ذم كمّ ؾمامقمٞمإلا أسمدىىمد :  افرابع

 اىمتٍم ؽًمذًمو ، سمٞمٕمٝم٤م حتريؿ ؿٚميٕم وملَ ،  ٛمرخلا حتريؿ ؿٚمقم ؾمٛمرة أنّ 

ـّ  هق وهذا ، قم٘مقسمتف دون ذُّمف غمقم قمٛمر  .سمف اًمّٔم

  ذم أر وملَ 
ٍ
  غمقم ٕمٛمرًم ٤مً ٞمًموا يم٤من ؾمٛمرة أنّ ،  ظمب٤مرٕا ُمـ رء

ٍ
 ُمـ رء

َّٓ  ، فًمأقمام  سمـ ٕمٛمرًم بٍمةًما غمقم ٤مً ٞمًموا يم٤من أّٟمف ؼٚمأـم قزّي جلا اسمـ أنّ  إ

 .ّٓم٤مبخلا

 سمـ اهلل قمبٞمد واسمٜمف،  زي٤مدٍ ًم بٍمةًما غمقم ؾمٛمرة زمو وم٢مّٟمام،  ؿٌ وهْ  وهق
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 ُمٜمٝمؿ ٞمسًمو،  بٓمقاُض  ىمد ٕمٛمرًم بٍمةًما ةٓوو ، سمدهرٍ  ٛمرقمُ  سمٕمد زي٤مدٍ 

 ىمبض غمقم ؾمٛمرة ؾاؾمتٕمٛم أُمرائٝم٤م سمٕمض يٙمقن أن:  وحيتؿؾ . ؾمٛمرة

 .زي٦مجلا

 {ىمتؾ  }ٕمٜمٝمؿ ، ًمىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل : ىم٤مل اًمبخ٤مري  ( قفقدفا اهلل ؾؿات) : ؿقفف 

 اٟمتٝمك. اًمٙمذاسمقن  . {اخلراصقن  }. ًمٕمـ 

 وهق،  ًمٕمـ: ُمٕمٜم٤مه  { ّراصقنخلا ؾتىم } ممف شمٕم٤مًماؾمتِمٝمد سم٠مّن ىمق 

  . ؾتىمُ  ذم قمّب٤مسٍ  اسمـ شمٗمسػم

 اًمّٓمؼمّي  روامه٤م . جم٤مهدٍ  شمٗمسػم هق " ٙمّذاسمقنًما:  ّراصقنخلا " وىمقًمف

 .قمٜمٝمام " شمٗمسػمه " ذم

 ي٘مع أن أصٚمٝم٤م ؾووم٤مقم:  لىم٤م ، ٝمؿٚمىمت ٝمؿٚمىم٤مشم ُمٕمٜمك:  روّي هلا لوىم٤م

 .ؾاًمٜمّٕم رىم٧موـم٤م يمس٤مومرت واطمدٍ  ُمـ ضم٤مء ورسّمام ، اصمٜملم سملم ٗمٕمؾًما

 .قم٤مداهؿ ٝمؿٚمىم٤مشم ُمٕمٜمك:  همػمه لوىم٤م

  .ىمتٚمف وضم٥م،  اهلل قمدوّ  ص٤مر ُمـ:  اًمّداودّي  لوىم٤م

 صقرة ذم وأظمرج ، ؾىمت أو قم٤مدى أي:  ؾىم٤مشم:  بٞمْم٤موّي ًما لوىم٤م

 ٦مٚمٞمحلا ُمـ اظمؽمقمقا سمام وم٢مّّنؿ،  قمٜمٝمؿ ُمسّب٥ٌم  هق سمام قمٜمف قمؼّم  أو ، ٖم٦مًمب٤معما

 .ؾىمت فٚمىم٤مشم وُمـ،  طمرب طم٤مرسمف وُمـ،  اهلل ح٤مرسم٦معم اٟمتّمبقا

 طمّرم قٚموم ٓوإ ، أيمٚمٝم٤م:  أي ( افّشحقم قفؿؾظ حّرمت: )  ؿقفف

 .إذاسمتٝم٤م ُمـ صٜمٕمقه ومٞمام ٦مٌ ٚمطمٞم ؿهل يٙمـ ملَ  سمٞمٕمٝم٤م ٞمٝمؿٚمقم

 فٚمَج:  ي٘م٤مل ، أذاسمقه٤م:  أي . ٞمؿعموا ٞمؿجلا سمٗمتح ( ؾجؿؾقها: )  ؿقفف

 .ذابعما اًمِّمحؿ ٛمٞمؾجلوا ، أذاسمف إذا
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 ُمـ ذابعما ٞمٝمقدًما سمبٞمع ٛمرخلا ٛملمٚمسعما سمٞمع قمٛمر شمِمبٞمف ووضمف

 ُم٤م يمّؾ  ٞمسًم ٙمـًم ، ُمٜمٝمام يمؾ   لشمٜم٤مو قمـ اًمٜمّٝمل ذم ؿمؽماكٓا اًمِّمحؿ

 أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر ، اًمّٓمػم وؾمب٤مع ّٞم٦مٚمهٕا ٛمرحليم٤م سمٞمٕمف مطمر شمٜم٤موًمف مطمر

 هٙمذا ، ٤مً ٟمجس فًمشمٜم٤مو قمـ سم٤مًمٜمّٝمل ص٤مر ُمٜمٝمام يمؾ   يمقن ذم اؿمؽمايمٝمام

  .وأىمّره .اًمّٓمؼمّي  قمـ سمّٓم٤ملٍ  اسمـ طمٙم٤مه

 ٛمرحلا وشمٜم٤مول ، سمٞمٕمف مطمر شمٜم٤موًمف مطمر ُم٤م يمّؾ  ؾسم،  سمقاضٍح  ٞمسًمو

 يّمػم سم٤مًمّذسمح وهق ، ذسمحف سمٕمد يت٠مشّمك إّٟمام أيمٚمف طمّرم مم٤ّم وهمػممه٤م واًمّسب٤مع

  .سمٞمٕمف جيز وملَ  ٤مً ٟمجس ص٤مر ُمٞمت٦مً  ص٤مر وإذا فًم ذيم٤مة ٓ ّٟمفٕ،  ُمٞمت٦مً 

 ذم ػًمظم٤م وإن،  ؿفقرجلا ؿقل هذا ، واردٍ  همػم ؾصٕا ذم يرادإلوم٤م

 .اًمٜم٤ّمس سمٕمض سمٕمْمف

،  وـم١مه٤م ٞمفٚمقم مطمرُ  أسمٞمف ضم٤مري٦م ورث إذا سمـٓا:  سمٕمْمٝمؿ ىمقل وأُّم٤م

  .صمٛمٜمٝم٤م وأيمؾ سمٞمٕمٝم٤م فًم وضم٤مز

 ٤مً ٘مٚمُمٓم هب٤م ٟمتٗم٤معٓا ٞمفٚمقم حيرم ملَ  ّٟمفٕ،  متقيفٌ  سم٠مّٟمف:  قمٜمف قمٞم٤مٌض  وم٠مضم٤مب

 ذم ٖمػمهًم هب٤م ٟمتٗم٤معٓوا ، ظم٤مرضمل   ُمرٍ ٕ هب٤م ؾمتٛمت٤معٓا ٞمفٚمقم طمرم وإّٟمام، 

 ٘مّمقدعما وم٢منّ  اًمِّمحقم فالسمخ ، ٙمٝم٤مٚمُم إذا ٌل الطم وهمػمه تٛمت٤معؾمٓا

 ؿمخصٍ  ؾيم غموقم،  طم٤ملٍ  ؾيم ذم ٞمٝمقدًما غمقم ٤مً حمّرُم يم٤من يمؾٕا وهق ُمٜمٝم٤م

  .وم٤مومؽمىم٤م

  .ٕملمعما ٕم٤ميصًما ٕمـًم دي٨محلا وذم

 سمف يرد ملَ  " ؾمٛمرة اهلل ؾىم٤مشم " قمٛمر لىمق إنّ  لي٘م٤م أن:  حيتؿؾ ٙمـًمو

 طمّ٘مف ذم ٤مهلوم٘م٤م اًمّزضمر إرادة قمٜمد بٕمرًما شم٘مقهل٤م ٛم٦مٌ ٚميم هل ؾسم،  فم٤مهره
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 .ٞمفٚمقم ٤مً ٞمٔمٚمشمٖم

 قمـ ٛم٦مٚمٙمًما ؽٚمسمت ايمتٗمك قمٛمر نّ ٕ،  هتؿٓز ٞمئ٤متهلا ذوي ٦مًمإىم٤م وومٞمف

 .حّرمعما ممإ ؾقؾم٤مئًموا ؾٞمحلا إسمٓم٤مل وومٞمف ، وٟمحقه٤م قم٘مقسم٦مٍ  ُمزيد

 , مجاعإلا ؽًمذ ذم وهمػمه ٜمذرعما اسمـ ؾٟم٘م وىمد . ٛمرخلا سمٞمع حتريؿ وومٞمف

 .اً مخر سم٤مـمٜمف ؾستحٞمعما ٕمٜم٘مقدًما سمٞمع وجيقز،  فابقع يقز َمـ ؿال وصّذ 

 ومٞمٝم٤م ٞمسًم ّٟمفٕ:  ؾوؿق،  ٜمج٤مؾمتٝم٤مًم:  ؾؾؼق .ؽفذ ِظَؾة يف ػؾواخت

 .قمٜمٝم٤م اًمّتٜمٗمػم ذم ٖم٦مًمٛمب٤مًمٚم:  ؾوؿق,  ُم٘مّمقدةٌ  ُمب٤مطم٦مٌ  ُمٜمٗمٕم٦مٌ 

 سمٞمع أنّ  غمقم ٞمٌؾ ًمد وومٞمف ، صمٛمٜمف مطمر قمٞمٜمف مطمر إذا اًمٌّمء أنّ  وومٞمف

 سمٞمع ذم اًمّذُّمّل  ؿٚمسعما شمقيمٞمؾ ويمذا ، جيقز ٓ اًمّذُّمّل  ُمـ ٛمرخلا ؿٚمسعما

 ظمٓم٤مب ذم فالخلا غمقم ومٛمبٜمل   اًمّذُّم٦م ؾأه غمقم سمٞمٕمٝم٤م حتريؿ وأُّم٤م ، ٛمرخلا

 .واًمٜمّٔم٤مئر ؿمب٤مهٕا ذم ٘مٞم٤مسًما اؾمتٕمامل وومٞمف ، ٗمروعًمسم٤م ٙم٤مومرًما

  .ذاءه ٙم٤مومرًما وأراد ٜم٤مهٚمىمت إذا ٙم٤مومرًما ضمّث٦م سمٞمع حتريؿ غمقم سمف لواؾمتد

 ، يم٤مًمّّسىملم - ُمٜمٗمٕم٦مٌ  ومٞمف يم٤من قًمو - ٟمجسٍ  مٍ حمرّ  ؾيم سمٞمع ُمٜمع غموقم

  .ؽقؾّققنفا ؽفذ وأجاز

 ب٤مئعًما دون ٛمِمؽميًمٚم ؽًمذ ضمقاز ممإ:  ؽّقةفادا بعض وذهب

 ذيًما قىم٧مًما سمٞم٤من ( ) ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م ُمـ شم٘مّدم و ، دوٟمف ِمؽميعما طمتٞم٤مجٓ

 .٦مًم٘م٤معما هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومٞمف لىم٤م

 يستثٜمك وُم٤م ، سمٞمٕمٝم٤م مطمر وإن ٞمت٦معما سمِمحؿ ٟمتٗم٤معٓا قمـ بح٨مًما وومٞمف

  .ٞمت٦معما سمٞمع حتريؿ ُمـ
__________________ 

 ( 626) ذم اًمبٞمقع سمرىمؿ  (6)
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 باسلال كتاب
 الحديث األول

 ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل لؿا:  لؿا ,  ّطابخلا بـ ظؿر ظـ - 398

 ( ).أخرة يف فبْس ؾي لَ  افّدكقا يف سفبِ ف مـ ؾنّكف , ريرَ حلا بسقاؾت

 

 ؿمٛمٞمؾٍ  سمـ اًمٜمّرض رواي٦م ذم وىمع (   ّطابخلا بـ ظؿر ظـ ): ؿقفف 

:  ي٘مقل،  اًمّزسمػم سمـ اهلل قمبد ؾمٛمٕم٧م يمٕم٥م سمـ ٞمٗم٦مٚمظم طمّدصمٜم٤م  ؿمٕمب٦م قمـ

 . ( ) اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف .قمٛمر ؾمٛمٕم٧م وم٢ميّن  ، ريرحلا ٟمس٤مءيمؿ بسقاٚمشمُ  ٓ

 ٞمٗم٦مٚمظم قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف وىمد

 سمـ ضمٕمٗمر ُمـ أطمٗمظ وؿمٕمب٦م ، إؾمٜم٤مده ذم قمٛمر يذيمر ؿٚموم،  يمٕم٥م سمـ

 .ُمٞمٛمقن

 .قمريبّ  وهق ، ُمٕمروف ريرحلا(  افّدكقا يف ريرحلا بسف ـم: )  ؿقفف

ل  اًمٌّمء وطمّررت ، حمّرر صًمظم٤م ؾٙمًم ي٘م٤مل،  ٚمقصفخل ؽًمسمذ ؾُمٛمر

  . سمٖمػمه طالظمتٓا ُمـ ّمتفٚمظم

__________________ 
ُمـ ـمريؼ قمبٞمد سمـ ( 6324)وُمسٚمؿ ، قمـ قمكم سمـ اجلٕمد ( 6342)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم : ب٦م قمـ أيب ذسمٞم٤من ظمٚمٞمٗم٦م سمـ يمٕم٥م ىم٤مل ؾمٕمٞمد يمالمه٤م قمـ ؿمٕم

ىم٤مل : ي٘مقل  وم٢مين ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .أٓ ٓ شُمٚمبسقا ٟمس٤مءيمؿ احلرير: ي٘مقل خيٓم٥م 

 .وًمٞمس قمٜمد اًمبخ٤مري ىمقل اسمـ اًمزسمػم  .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ٓ يٚمبس احلرير : قمـ أيب قمثامن قمـ قمٛمر رومٕمف ( 6324)وُمسٚمؿ ( 6346)وًمٚمبخ٤مري  

 َّٓ َّٓ َُمـ ًمٞمس ًمف ُمٜمف رء ذم أظمرة  إ   .هٙمذا إ

 (  330) واٟمٔمر احلدي٨م إيت 

م (6)  .وؾمٞمٕمزوه إًمٞمف اًمِم٤مرح يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمنمح . ورواه ُمسٚمؿ أيْم٤ًم يمام شم٘مدَّ
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 ُمٕمّرب وم٤مرّد  هق:  ؾوؿق

 " بسفٚمي ـًم " ٙمِمٛمٞمٝمٜمّل ًما رواي٦م ذم ( خرةٔا يف فبْس ؾي لَ  ): ؿقفف 

 .واًمٜمّس٤مئّل  ؿٚمُمس أظمرضمف ويمذا،  " ملَ  " ( ) قضمفًما هذا ُمـ حٗمقظعموا

 " ـًم " ٗمظٚمسم رواه أّٟمف قمٛمر قمـ ّتٗم٘م٦معما اًمّٓمرق ُمـ رء ذم أىمػ وملَ 

 ." ملَ  " ٗمظٚمسم اًمّٓمرق َجٞمع ذم قمٜمف دي٨محلا ؾسم

 ذم بسفٚمي ملَ  وُمـ " آظمره ذم ُمٞمٛمقن سمـ ضمٕمٗمر رواي٦م ذم اًمٜمّس٤مئّل  وزاد

__________________ 
  .ـمريؼ ؿمٕمب٦م قمـ ظمٚمٞمٗم٦م يمام شم٘مّدم ذيمره: أي  (6)

  ."ًمـ  "أظمرى صح٤مح سمٚمٗمظ  وإٟمام ىمّٞمده اًمِم٤مرح هبذا اًمقضمف عمجٞمئف ُمـ وضمقهٍ  

ؾمٛمٕم٧م اسمـ اًمزسمػم : ُمـ طمدي٨م صم٤مسم٧م اًمبٜم٤مين ىم٤مل ( 6346)ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمبخ٤مري  

  .ُمـ ًمبس احلرير ذم اًمدٟمٞم٤م ًمـ يٚمبسف ذم أظمرة:  ىم٤مل حمٛمد : خيٓم٥م ي٘مقل 

 .ُمثٚمف ُمـ طمدي٨م أٟمس (  6343) وأظمرضمف أيْم٤ًم  

هذا ُمـ ُمرؾمؾ اسمـ اًمزسمػم ، وُمراؾمٞمؾ (  ملسو هيلع هللا ىلصد ىم٤مل حمٛم: ) ىمقًمف :  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم     

اًمّمح٤مسم٦م حمت٩ٌم هب٤م قمٜمد َجٝمقر ُمـ ٓ حيت٩م سم٤معمراؾمٞمؾ ، ّٕنؿ إُم٤م أن يٙمقن قمٜمد اًمقاطمد 

أو قمـ صح٤ميب آظمر ، واطمتامل يمقّن٤م قمـ شم٤مسمٕمل ًمقضمقد رواي٦م سمٕمض  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمٝمؿ قمـ اًمٜمبل 

ـَ اًمزسمػم اًمّمح٤مسم٦م قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ٟم٤مدٌر ، ًمٙمـ شمبلمَّ ُمـ اًمروايتلم اًمٚمتلم سم ٕمد هذه أنَّ اسم

وُمع ذًمؽ ومٚمؿ أىمػ ذم رء ُمـ اًمٓمرق اعمتٗم٘م٦م  . سمقاؾمٓم٦م قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلصإّٟمام محٚمف قمـ اًمٜمبل 

 .واهلل أقمٚمؿ "مل  "سمؾ احلدي٨م قمٜمف ذم َجٞمع اًمٓمرق سمٚمٗمظ  "ًمـ  "قمـ قمٛمر أٟمف رواه سمٚمٗمظ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م رؾمقل اهلل  "قمدة أطم٤مدي٨م ، ُمٜمٝم٤م طمديثف  ملسو هيلع هللا ىلصواسمـ اًمزسمػم ىمد طمِٗمظ ُمـ اًمٜمبل  

يدقمق  ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م رؾمقل اهلل  "وُمٜمٝم٤م طمديثف  . أظمرضمف أمحد "تتح اًمّمالة ومرومع يديف اوم

أٟمف ؾمٛمع ، وُمٜمٝم٤م طمديثف  . أظمرضمف أمحد وأسمق داود واًمٜمس٤مئل "وقم٘مد اسمـ اًمزسمػم  .هٙمذا

يمذا ذم ( ًمـ يٚمبسف ذم أظمرة: )ىمقًمف  .أظمرضمف أمحد أيْم٤مً  "يٜمٝمك قمـ ٟمبٞمذ اجلر  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 اٟمتٝمك .أوضح ذم اًمٜمٗملَجٞمع اًمٓمرق قمـ صم٤مسم٧م ، وهق 

ي٘مّمد طمدي٨م ( إًمخ . .ذهبلمَّ ُمـ اًمروايتلم اًمٚمتلم سمٕمد هًمٙمـ شم)وىمقل اسمـ طمجر : ىمٚم٧م  

ويمذا ُم٤م ذيمره اًمبخ٤مري ُمٕمّٚم٘م٤ًم ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤مذة أظمؼمشمٜمل أم قمٛمرو سمٜم٧م قمبد اهلل  . اًمب٤مب

ووصٚمف اإلؾمامقمٞمكم وأسمق  .ٟمحقه. .ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ؾمٛمع قمٛمر ؾمٛمع اًمٜمبل 

  .يمام ىم٤مل اًمِم٤مرح .ؿ ذم ُمستخرضمٞمٝمامٟمٕمٞم
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 .{ طمرير ٝم٤مومٞم ب٤مؾمٝمؿًمو } ممشمٕم٤م اهلل لىم٤م،  ٜم٦ّمجلا يدظمؾ ملَ  ظمرةٔا

 سملّم  ، اًمّزسمػم اسمـ غمقم ُمقىمقوم٦م وهل ، ؼمخلا ذم ضم٦مدرَ ُمُ  اًمّزي٤مدة وهذه

 اسمـ لىم٤م .آظمره وذم . قمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمف ؿمٕمب٦م ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم اًمٜمّس٤مئّل  ؽًمذ

 سمـ كمّ قم ـمريؼ ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا أظمرضمف ويمذا ، اًمّزي٤مدة ومذيمر:  اًمّزسمػم

 بسٚمي ملَ  وُمـ:  رأيف ُمـ اًمّزسمػم اسمـ لوم٘م٤م " ٗمٔمفًمو . ؿمٕمب٦م قمـ ٕمدجلا

 ومٞمٝم٤م ب٤مؾمٝمؿًمو }:  ممشمٕم٤م فًم٘مقًم ؽًموذ ، ٜم٦ّمجلا يدظمؾ ملَ  ظمرةٔا ذم ريرحلا

 .{ طمرير

 ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف .٤مً أيْم قمٛمر اسمـ قمـ ؽًمذ ُمثؾ ضم٤مء وىمد

 .اًمّزسمػم اسمـ ظمٓمبٜم٤م : لىم٤م ، يمٕم٥م سمـ ٞمٗم٦مٚمظم قمـ ؾمػميـ سمٜم٧م طمٗمّم٦م

 يدظمؾ ٓ واهلل اً إذ:  قمٛمر اسمـ لىم٤م:  لوم٘م٤م.  وزاد . رومقععما دي٨محلا ومذيمر

 .{ طمرير ومٞمٝم٤م ب٤مؾمٝمؿًمو }:  اهلل لىم٤م ، ٜم٦ّمجلا

حفو واًمٜمّس٤مئّل  أمحد وأظمرج اج داود ـمريؼ ُمـ ٤ميمؿحلا صحَّ  اًمّّسّ

 .ب٤مبًما ذم هذا قمٛمر طمدي٨م ُمثؾ رومقععما دي٨محلا ومذيمر . ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 ." هق بسفٚمي وملَ  ، ٜم٦ّمجلا أهؾ بسفًم ٜم٦ّمجلا ؾدظم وإنْ  " وزاد

 اًمّرومع يٙمقن أن شم٘مدير غموقم ، ٤مً ُمدرضم ٤مً أيْم يٙمقن أن:  حيتؿؾ وهذا

 ٦مًمدًمأل اًمّرضم٤مل ُمـ ٗملمٚمٙمعمسم٤م خّمقصعما ٕم٤ممّ ًما ُمـ ومٝمق ٤مً حمٗمقفم

 .ٚمٜمّس٤مءًم سمجقازه ظمرىٕا

 ًمبس اًمّرضم٤مل غمقم حيرم عمَِـ ىم٤مل واضح سمٞم٤من طم٤مدي٨مٕا هذه وذم

 . ذيمقرعما ققمٞمدًمٚم ريرحلا

 ذب ُمـ : لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ ،  طمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمٕمٜم٤مهذم و
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 وم٢منّ  ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . أظمرة ذم رُمٝم٤مطُم  ، ُمٜمٝم٤م يت٥م ملَ  صمؿ ، اًمدٟمٞم٤م ذم اخلٛمر

 وذم ظمرةٔا ذم اًمنّمب وٟمٗمل اًمّٚمبس ٟمٗمل وهق،  واطمد ومٞمٝم٤م ٙمؿحلا

  .ٜم٦ّمجلا

 يدظمؾ ٓ دي٨محلا ُمٕمٜمك:  " اًمّسٜم٦ّم ذح " ذم بٖمقّي ًموا ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 ٓ أّٟمف غمقم دلَّ  ذهب٤م مرِ طُم  اوم٢مذ ، ٜم٦ّمجلا أهؾ ذاب ٛمرخلا نّ ٕ ، ٜم٦ّمجلا

 .ٜم٦ّمجلا يدظمؾ

 ٜم٦ّمجلا دظمقل طمرُم٤من غمقم يدّل  ؿمديدٌ  وقمٞمدٌ  هذا:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لوىم٤م

 ٓ وأّّنؿ ، ٚمِّم٤مرسملمًم ّذةًم ٛمرخلا أّن٤مر ٜم٦ّمجلا ذم أنّ  أظمؼم ممشمٕم٤م اهلل نّ ٕ ،

 أّٟمف أو اً مخر ومٞمٝم٤م أنّ  ؿٚمقم وىمد - ٝم٤مٚمدظم قٚموم . يٜمزومقن ٓو قمٜمٝم٤م يّمّدقمقن

 ٓو ومٞمٝم٤م هؿّ  ٓو ، ٜم٦ّمجلا ذم زنحلوا ؿّ هلا وىمقع زمًم - فًم قم٘مقسم٦م ٝم٤مطمرُم

 يٙمـ ملَ  فًم قم٘مقسم٦م طمرُمٝم٤م أّٟمف ٓو،  ٜم٦ّمجلا ذم سمقضمقده٤م ؿٚميٕم ملَ  وإن ، طمزن

 ٜم٦ّمجلا يدظمؾ ٓ إّٟمف:  شم٘مّدم ُمـ سمٕمض لىم٤م ٝمذاٚموم ، َأملَ  وم٘مده٤م ذم ٞمفٚمقم

 .أصالً 

 .مريّض  ؽر مذهب وهق:  لىم٤م

 ينمب ٓو يدظمٚمٝم٤م ٓ أّٟمف غمقم اًمّسٜم٦ّم أهؾ ٜمدقم دي٨محلا وحيؿؾ:  لىم٤م

َّٓ ،  ومٞمٝم٤م ٛمرخلا  .ِمٞمئ٦معما ذم وهق،  ٙمب٤مئرًما سم٘مّٞم٦م ذم يمام قمٜمف اهلل قمٗم٤م إن إ

 رُم٤مٟمفحل حيرُمٝم٤م أن ظمرةٔا ذم ضمزاؤه:  دي٨محلا ومٛمٕمٜمك هذا غمومٕم

َّٓ ،  ٜم٦ّمجلا دظمقل   .قمٜمف اهلل قمٗم٤م إن إ

 ٓو اً مخر ومٞمٝم٤م ينمب ٓ صمؿّ ،  ٕمٗمقًمسم٤م ٜم٦ّمجلا يدظمؾ أن وضم٤مئز:  لىم٤م

 .ومٞمٝم٤م سمقضمقده٤م ؿٚمقم وإن،  ٟمٗمسف شمِمتٝمٞمٝم٤م



 كتاب اللبـاس     
384 

 ملَ  اًمّدٟمٞم٤م ذم ريرحلا بسًم ُمـ " ٤مً ُمرومققم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وي١مّيده

 ." هق بسفٚمي وملَ ،  ٜم٦ّمجلا أهؾ بسفًم ٜم٦ّمجلا ؾدظم وإن ، ظمرةٔا ذم بسفٚمي

حفو ّز ًماًمّٓمٞم٤م أظمرضمف:  ٧مٚمىم   .طمّب٤من اسمـ صحَّ

 أُّمتل ُمـ ُم٤مت ُمـ : رومٕمف قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمٜمف وىمري٥ٌم 

 سمسٜمدٍ  أمحد أظمرضمف . ٜم٦ّمجلا ذم ذهب٤م ٞمفٚمقم اهلل طمّرم،  ٛمرخلا ينمب وهق

 .طمسـ

 أنّ  وهق،  آخر احتامًٓ  وزاد،  ؼمّ ًما قمبد اسمـ ماليم قمٞم٤مض صخَلّ  وىمد

 ، قم٘مقسمتف اهلل أراد إذا ُمّدةً  ٜم٦ّمجلا قمـ حيبس أّٟمف:  ذهب٤م سمحرُم٤مٟمف رادعما

 ." ٜم٦ّمجلا رائح٦م يرح ملَ  " ظمرٔا دي٨محلا وُمثٚمف

 ي٘مقل،  يِمتٝمٞمٝم٤م ٓ أو يٜمس٤مه٤م سم٠من ٜم٦ّمجلا ذم ينمهب٤م ٓ َُمـ ىم٤ملو:  لىم٤م

 ذم قم٘مقسم٦م إّي٤مه٤م ؿمٝمقشمف شمرك يٙمقن ٓو،  طمّسة ؽًمذ ذم ٞمفٚمقم ٞمسًم: 

 ػٚمختت يمام ُمٜمف ٟمٕمٞمامً  أشمؿّ  هق ُمـ ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ٟمٕمٞمؿ ٟم٘مص هق ؾسم ، طمّ٘مف

 درضم٦م غمأقم هق سمٛمـ ٞمٜمئذٍ طم درضم٦م أٟم٘مص هق ُمـ حؼٚمي ٓو ، درضم٤مهتؿ

  .فًم ٤مً واهمتب٤مـم أقمٓمل سمام اؾمتٖمٜم٤مء ُمٜمف

 ٓو ٜم٦ّمجلا ذم ٛمرخلا ينمب ٓ أّٟمف،  ديثلمحلا فم٤مهر:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 سمف ووقمد سمت٠مظمػمه أُمر ُم٤م ؾاؾمتٕمج ّٟمفٕ ؽًموذ ، ومٞمٝم٤م ريرحلا بسٚمي

 ُمػماصمف حيرم وم٢مّٟمف ُمقّرصمف ؾىمت إذا وم٢مّٟمف قارثًميم٤م ، ُمٞم٘م٤مشمف قمٜمد ومحرُمف

 ُمقضع وهق ، امءؾعفا ومـ افّصحابة مـ كػر لؿا وهبذا . فًمتٕمج٤مؾمٓ

  .٤ملحلا يٙمقن يمٞمػ ؿٚمأقم واهلل ، إؿمٙم٤مل وُمقىمػ اطمتامل

 ٓ ذيًما ومٝمق الً ًُمستح ينمهب٤م ُمـ سملم تلّخريـدا بعض ؾوؾَص 
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 زمٚميست اًمّدظمقل وقمدم ، أصالً  ٜم٦ّمجلا يدظمؾ ٓ ّٟمفٕ،  أصالً  ينمهب٤م

 وهق ، فالخلا حمّؾ  ومٝمق سمتحريٛمٝم٤م ٤مً عمقم٤م ينمهب٤م ُمـ وسملم ، طمرُم٤مّن٤م

 ؽًمذ أنّ  ٕمٜمكعما أو ، قمّذب إن شمٕمذيبف طم٤مل ذم قًمو ُمّدة ذهب٤م حيرم ذيًما

 .ؿٚمأقم واهلل .ضمقزي إن ضمزاؤه

 ذيمقرةعما ٕم٘مقسم٦مًمٚم ُم٘متضٍ  ذيمقرعما ٗمٕمؾًما أنّ  .ؿقالٕا أظدل وحاصؾ

 ّم٤مئ٥معموا شمقازن تلًما سٜم٤متحلوا يم٤مًمّتقسم٦م ٤مٟمعٍ عم ؽًمذ ػٚميتخ وىمد ،

 ذم فًم ي١مذن ُمـ ؿمٗم٤مقم٦م ويمذا ، سمنمائط دًمقًما ويمدقم٤مء ، شمٙمّٗمر تلًما

 .اًمّرامحلم أرطمؿ قمٗمق يمّٚمف ؽًمذ ُمـ وأقمؿّ  ، اًمِّمٗم٤مقم٦م
  .ريرحلا يف ػؾاخت : سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 ؽًمذ ؾٟم٘م ، اًمٜمّس٤مء غمقم طمّتك طمقالٕا يمّؾ  ذم ًمبسف حيرم:  ؿقم لؾؼا

 ّت٤مسمٕملماًم وُمـ ، اًمّزسمػم واسمـ ُمقؾمك وأيب وطمذيٗم٦م قمٛمر واسمـ كمّ قم قمـ

 .ؾمػميـ واسمـ سـحلا قمـ

 اًمٜمّٝمل ذم قاردةًما طم٤مدي٨مٕا ومحٚمقا،  ٤مً ٘مٚمُمٓم ًمبسف جيقز:  ؿقم لوؿا

  .اًمّتٜمزيف غمقم أو ءالظمٞم فَس بِ ًمَ  ُمـ غمقم ًمبسف قمـ

  .بسفًمُ  غمقم ققمٞمدًما ثبقتًم ؾم٤مىمط اًمّث٤مين وهذا:  ٧مٚمىم

 ٓ ٙمراه٦مًما غمقم ؽًمذ ذم ٕم٤ممّ ًما اًمٜمّٝمل سمٕمْمٝمؿ َؾ مَح :  قمٞم٤مض ىمقل وأُّم٤م

 . ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ شمٕمّ٘مبف وم٘مد ، اًمّتحريؿ غمقم

 اًمّزسمػم اسمـ سمٕمد اٟمٕم٘مد مجاعإلا إنّ :  قمٞم٤مض ٘م٤ميضًما لىم٤م ىمد:  لوم٘م٤م

 ؽًمذ ذيمر ، ٚمٜمّس٤مءًم وإسم٤مطمتف اًمّرضم٤مل غمقم ريرحلا حتريؿ غمقم،  واوم٘مف وُمـ

 ٓ ٓأَ  " ؿٚمُمس أظمرضمٝم٤م تلًما اًمّٓمريؼ ذم اًمّزسمػم اسمـ ىمقل غمقم مالٙمًما ذم
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 .ب٤مبًماطمدي٨م  ومذيمر " قمٛمر ؾمٛمٕم٧م وم٢ميّن  ، ريرحلا ٟمس٤مءيمؿ بسقاٚمشمُ 

 فٚمٟم٘م ُم٤م يٜم٘مض أن إُّم٤م،  اًمّتحريؿ دون ٙمراه٦مًمسم٤م ىمقل وم٢مصمب٤مت:  لىم٤م

 اًمّرضم٤مل غمقم اًمّتحريؿ ىمبؾ ٕم٤ممّ ًما ٙمؿحلا أنّ  يثب٧م أن وإُّم٤م،  َج٤معإلا ُمـ

 اًمّرضم٤مل غمقم اًمّتحريؿ غمقم مجاعإلا اكعؼد صمؿّ ،  ٙمراه٦مًما هق يم٤من

  .اً ضمدّ  سمٕمٞمد وهق ، اًمّس٤مسم٘م٦م ٙمراه٦مًما ٟمسخ هوُم٘متْم٤م ، ٚمٜمّس٤مءًم سم٤مطم٦مإلوا

 ٘ملًم:  لىم٤م أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمبد أظمرج ُم٤م وأُّم٤م

 أـمٕمتٜم٤م قًم:  لوم٘م٤م،  ريرحلا ًمبس قمـ ومٜمٝم٤مه قمقف سمـ اًمّرمحـ قمبدَ  قمٛمرُ 

  .يْمحؽ وهق ، ُمٕمٜم٤م بستفًمٚم

 ذم فًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إذن ُمـ ومٝمؿ اًمّرمحـ قمبد أنّ  غمقم حمٛمقل ومٝمق

 .٤مضم٦محلسم٤م سم٤مطم٦مإلا شم٘مٞمٞمد ير وملَ ،  اًمّتحريؿ ٟمسخ ريرحلا ًمبس

  : مشفقريـ رأيغ ذظ ريرحلا حتريؿ ِظَؾة يف ػؾواخت

  .ءالٞمخلوا ٗمخرًما:  أحدمها

  .اًمّرضم٤مل ؿمٝم٤مُم٦م دون اًمٜمّس٤مء سمزّي  ٞمؼٚمومٞم روم٤مهٞم٦م صمقب ٙمقٟمفًم:  افّثاين

  .نميملمعمسم٤م اًمّتِمّبف وهل،  ثةفثا ِظَؾة وحيتؿؾ

 ٛم٦مؾِم  ُمـ ّٟمفٕ ّولٕا ممإ يرضمع ىمد وهذا:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

َّٓ  ُمٕمتؼميـ ٕمٜمٞم٤منعما يٙمقن وىمد ، نميملمعما  ي٘متض ٓ اًمّث٤مين ٕمٜمكعما أنّ  إ

َّٓ  اًمّٚم١مًم١م ب٤مسًم أيمره ٓو:  " مّ ٕا " ذم لىم٤م افّشاؾعلّ  نّ ٕ،  اًمّتحريؿ  إ

  .اًمٜمّس٤مء زّي  وم٢مّٟمف دبًمأل

 وم٢مّٟمف ( ) سم٤مًمٜمّس٤مء اًمّرضم٤مل ُمـ ٛمتِمّبٝملمًمٚم ٕمـٚماًم سمثبقت ؾواؾمتِمٙم

__________________ 
  ملسو هيلع هللا ىلصًمٕمـ رؾمقل اهلل : ىم٤مل ،  ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤َّمس (  6336)أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)
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  .وهٞمئتف ضمٜمسف ذم سم٤مًمٜمّس٤مء ٤مً خمّمقص يم٤من ُم٤م ُمٜمع ي٘متض

 .ؿٚمأقم واهلل .اًمّّسف وهل،  أظمرى قِمٚم٦َّم سمٕمْمٝمؿ وذيمر

__________________ 
 " اعمتِمبٝملم ُمـ اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمس٤مء ، واعمتِمبٝم٤مت ُمـ اًمٜمس٤مء سم٤مًمرضم٤مل



 كتاب اللبـاس     
388 

 الحديث الثاني
 يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق شؿعُت :  لؿا  قامنفا بـ حذيػة ظـ - 399

,  ةػّض فوا افّذهب آكقة يف تؼبقا وٓ,  افّديباج وٓ ريرحلْ ا بسقاؾت ٓ: 

ـُ  وٓ  ( ) .أخرة يف ؽؿفو افّدكقا يف ؿهل ؾنهّنا , افاؾَح ِص  يف ؾقاتل

 

 شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم اًمذي ىمبٚمف  ( ريرحلَ ا بسقاؾت ٓ ): ؿقفف 

،  ٦مٚمٝمٛمعما سمٙمّس وهق،  ريرحلا ُمـ ٟمقعٌ  اًمّديب٤مج (وٓ افديباج ) : ؿقفف 

  . ومتحٝم٤م وحؽل

 .سمٕمريب   ٞمسًم:  أي،  دٌ ًمَّ قُمُ  ٗمتحًما:  قمبٞمدة أسمق لوىم٤م

وهلام ُمـ رواي٦م احلٙمؿ (  ػّضةفوا افّذهب آكقة يف تؼبقا وٓ) : ؿقفف 

 ذم واًمنمب ، واًمديب٤مج احلرير قمـ ّن٤مٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل إنَّ  ، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم

  .واًمٗمْم٦م اًمذه٥م آٟمٞم٦م

 ٓ " سمٚمٗمظقمٜمد اًمِمٞمخلم  رواي٦م اسمـ قمقن قمـ جم٤مهد ذم وىمعو

  .احلٙمؿ قمـ آظمر وضمف ُمـ أمحد قمٜمد ويمذا .شمٚمبسقا وٓ .شمنمسمقا

  .اًمنّمب غمقم ىمتّم٤مرٓا طمذيٗم٦م قمـ اًمّرواي٤مت ُمٕمٔمؿ ذم وىمع يمذا

 أن ّنك " ٗمظٚمسم .غمٞمًم أيب اسمـ قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ أمحد قمٜمد ووىمع

__________________ 
( 6666)وُمسٚمؿ ( 6344،  6340،  6063،  6034،  6663)أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

أّنؿ يم٤مٟمقا قمٜمد طمذيٗم٦م : مه٤م قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ُمـ ـمريؼ جم٤مهد واحلٙمؿ يمال

ومٚمامَّ وضع اًم٘مدح ( ده٘م٤من سم٘مدِح ومْم٦ٍم ) وذم رواي٦م  .سم٤معمدائـ ، وم٤مؾمتس٘مك ومس٘م٤مه جمقد

مَل أومٕمؾ هذا ، : ًمقٓ أين ّنٞمتف همػم ُمرة وٓ ُمرشملم ، يم٠مٟمَّف ي٘مقل : ذم يده رُم٤مه سمف ، وىم٤مل 

 .دي٨مومذيمر احل: ي٘مقل   ملسو هيلع هللا ىلصوًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل 
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 ذم ٟمحقه وعمسٚمؿ ." ومٞمٝم٤م ي١ميمؾ وأن ، ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م آٟمٞم٦م ذم ينمب

 محـاًمرّ  قمبد سمـ اهلل قمبد قمـ ُمّرة سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ ٛم٦مٚمؾم أمّ  طمدي٨م

 ." ومّْم٦م أو ذه٥م إٟم٤مء ُمـ ذب ُمـ "قمٜمٝم٤م 

 ٟم٤مومع قمـ ٕمٛمرّي ًما قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ُمسٝمر سمـ كمّ قم رواي٦م ُمـ فًمو

 اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل قمبد قمـ اهلل قمبد سمـ زيد قمـ

 ." ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م آٟمٞم٦م ذم وينمب ي٠ميمؾ ذيًما إنّ  "قمٜمٝم٤م 

 .يمؾٕا : أقمٜمل ، ٗمٔم٦مٚماًم ذههب ُمسٝمر سمـ كمّ قم شمٗمّرد ممإ ؿٚمُمس وأؿم٤مر

 غمقم ققمٞمدًما ممإ ؿم٤مرةإلوا سم٤مًمٜمّٝمل دي٨ماحل ذم اًمّتٍميح وىمع وىمد

 .ؽًمذ

،  ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م آٟمٞم٦م ذم اًمنّمب حتريؿ غمقم مجاعإلا ٜمذرعما اسمـ ؾوٟم٘م

 َٓ  . اًمٜمّٝمل يبٚمٖمف ملَ  ومٙم٠مّٟمف اًمّت٤مسمٕملم أطمد ؿّرة بـ معاوية ظـ إ

 ومٞمف اًمٜمّٝمل أنّ :  ٦مٚمطمرُم ذم فٟمّّم  قمـ ؾوٟم٘م،  ؼديؿفا يف افّشاؾعلّ  وظـ

 .قم٤مضمؿٕسم٤م اًمّتِمّبف ُمـ ومٞمف ُم٤م تفٚمقم نّ ٕ،  ٚمّتٜمزيفًم

 ، قمٜمف سمف ىمٓمع ُمـ أصح٤مسمف وُمـ ، اًمّتحريؿ غمقم ديدجلا يف وكّص 

ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أم  يمام سم٤مًمٜم٤ّمر ٞمفٚمقم ققمٞمدًما ثبقتًم سمف ئؼالاًم وهذا

 جيرضمر إٟمام اًمٗمْم٦م إٟم٤مء ذم ينمب اًمذي:  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ  ، ؾمٚمٛم٦م

  .ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر سمٓمٜمف ذم

 .ذيمقرعما دي٨محلا يبٚمٖمف أن ىمبؾ يم٤من فٚمٕمٚموم . قمٜمف ؾ٘مٟمُ  ُم٤م صمب٧م وإذا

 ص٤مطم٥م أنّ ،  ٦مٚمطمرُم ذم ٟمّّمف قمـ ٤مً أيْم اًمٜمّ٘مؾ ؿوهْ  وي١مّيد

 ٟم٤مءإلا اخّت٤مذ حتريؿ ٦مٚمطمرُم ذم ٟمّّمف قمـ اًمّزيم٤مة يمت٤مب ذم ؾٟم٘م "اًمّت٘مري٥م"
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 .ممأو ؾمتٕماملٓا ومتحريؿ خّت٤مذٓا طمرم وإذا ، ٗمّْم٦مًما أو اًمّذه٥م ُمـ

:  ؾٚمقم قمّدة ٚمٜمّٝملًم ذيمروا ؾسم ، ٞمٝم٤مٚمقم ٤مً ُمّتٗم٘م ٞمس٧مًم ٞمٝم٤مًمإ ِم٤مرعما ٦مٚمَّ ٕمًموا

 وُمـ ، واًمّّسف ءالٞمخلا ُمـ أو ، ٗم٘مراءًما ىمٚمقب يمّس ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 .اًمٜمّ٘مديـ شمْمٞمٞمؼ
 سم٤مًمّتْمبٞم٥م إُّم٤م،  ؽًمذ ُمـ رء ومٞمف ذيًما ٟم٤مءإلا ذم ػؾاخت :تؽؿقؾ 

 .ءالسم٤مًمٓمّ  وإُّم٤م طٚمخلسم٤م وإُّم٤م

 : رومٕمف قمٛمر اسمـ قمـ بٞمٝم٘مّل ًموا اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف .طمدي٨م ومٞمف قردوم

 وم٢مّٟمام،  ؽًمذ ُمـ رء ومٞمف إٟم٤مء أو،  ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م آٟمّٞم٦م ذم ذب ُمـ

 قمٛمر اسمـ قمـ ِمٝمقرعما:  بٞمٝم٘مّل ًما لىم٤م .ضمٝمٜمّؿ ٟم٤مر ضمقومف ذم جيرضمر

  .ؽًميمذ أظمرضمف صمؿّ  ، ٞمفٚمقم ُمقىمقف

 ُمـ ينمب ٓ يم٤من فأٟمّ  ، قمٜمف أظمرى ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ قمٜمد وهق

 يم٤من أّٟمف ، قمٜمف أظمرى ـمريؼ وُمـ . ومّْم٦م ضّب٦م ٓو،  ومّْم٦م ٘م٦مٚمطم ومٞمف ىمدح

  . ؽًمذ يٙمره

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : قمٓمّٞم٦م أمّ  طمدي٨م ُمـ ٚمّٓمؼماينّ ًم " وؾمطٕا " وذم

  .ٚمٜمّس٤مءًم ومٞمف رظّمص صمؿّ  ، ىمداحٕا شمٗمْمٞمض قمـ

َّٓ  ( ) اًمؽّمَج٦مَ  دي٨ُم حلا يٓم٤مسمؼ ٓ:  ٓم٤ميٚمٖمُمُ  لىم٤م  ذيًما ٟم٤مءإلا يم٤من إن إ

 .اًمنّمب قمٜمد اًمِّمٗم٦م ُمقضع اًمّْمّب٦م وم٢منّ ،  ٤مً ُمْمّبب يم٤من طمذيٗم٦م ومٞمف ل٘مؾُم 

 ومٞمف ومٞمام اً فم٤مهر يم٤من وإن - ُمٗمّْمض ٗمظًم سم٠منّ :  ٙمرُم٤مينّ ًما وأضم٤مب

 قمـ واًمٜمّٝمل ، ومّْم٦م ُمـ يمّٚمف اً ُمّتخذ يم٤من إذا ُم٤م يِمٛمؾ ٙمٜمّفًم - ومّْم٦م

__________________ 
 (سم٤مب إيمؾ ذم إٟم٤مء ُمٗمّْمـض ) شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمبخ٤مري رمحف اهلل ذم إـمٕمٛم٦م سم٘مقًمف  (6)
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 دي٨محلا ٓم٤مسمؼومٞم،  ٤مُمٕم٦مجلا ٦مٚمٕمًمٚم يمؾٕا سمف حؼٚمي ٗمّْم٦مًما آٟمّٞم٦م ذم اًمنّمب

 .ؿٚمأقم واهلل .اًمؽّمَج٦م

 اًمّّمحٗم٦م :٦م اًمٜمٝم٤مي ص٤مطم٥م لىم٤م ( افصحاؾ يف تلـؾقا وٓ ): ؿقفف 

 اٟمتٝمك  .بسقـم٦معما ٘مّمٕم٦مًميم٤م إٟم٤مءٌ 

 .٘مّمٕم٦مًما ُمـ أيمؼم وهل ، وٟمحقه٤م مخس٦مً  شمِمبع ُم٤م:  واًمّّمحٗم٦م

َـّ  "ذم رواي٦م هلام (  أخرة يف ؽؿفو افّدكقا يف ؿهل ؾنهّنا) : ؿقفف   هلؿ ه

ـّ  " ٗمظٚمسم ومٞمف يمذا،  " أظمرة ذم ًمٙمؿ وهل ، دٟمٞم٤ماًم ذم  ٤مءهلا سمْمؿّ  " ه

  .قضٕملمعما ذم اًمٜمّقن وشمِمديد

قمـ  -ومٞمف  بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ - قمٛمر سمـ طمٗمص قمـ داود أيب رواي٦م وذم

 ذم ويمذا ، اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م صمؿّ  ٤مءهلا سمٙمّس " هل " ٗمظٚمسم ؿمٕمب٦م قمـ احلٙمؿ

 ؿٚمُمس ذم ٚمفوأص . كمّ ؾمامقمٞمإلا قمٜمد ووىمع ، ؿمٕمب٦م قمـ همٜمدر رواي٦م

  .ذيمر ُم٤م َجٞمع:  أي "هق"

 اؾمتٕمامهلؿ إسم٤مطم٦م " اًمّدٟمٞم٤م ذم ":  فًمسم٘مق رادعما ٞمسًم:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لىم٤م

 زّي ًم ٗم٦مًمخم٤م يستٕمٛمٚمقٟمف ذيـًما هؿ:  أي ." ؿهل " فًمسم٘مق ٕمٜمكعما وإّٟمام،  إّي٤مه

 ُمٙم٤موم٠مة شمستٕمٛمٚمقٟمف:  أي،  " ظمرةٔا ذم ٙمؿًمو " ىمقًمف ويمذا . ٛملمٚمسعما

 ُمٕمّمٞمتٝمؿ غمقم ؿهل ضمزاء ئؽًمأو ويٛمٜمٕمف ، اًمّدٟمٞم٤م ذم شمريمف غمقم ٙمؿًم

  .فًمسم٤مؾمتٕمام

 ذم ؽًمذ يتٕم٤مـمك ذيًما أنّ  ممإ إؿم٤مرة ومٞمف يٙمقن أن وحيتؿؾ:  ٧مٚمىم

 ب٤مسًم وذم ، ٛمرخلا ذب ذم شم٘مّدم يمام ظمرةٔا ذم يتٕم٤مـم٤مه ٓ اًمّدٟمٞم٤م

 ُمـ : رومٕمف هريرة أيب طمدي٨مُمـ  سمخّمقصف هذا ذم وىمع ؾسم ، ريرحلا
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 وآٟمٞم٦م ، ظمرةٔا ذم ومٞمٝم٤م ينمب ملَ  اًمّدٟمٞم٤م ذم ًمّذه٥موا ٗمّْم٦مًما آٟمٞم٦م ذم ذب

 .ىمقي   سمسٜمدٍ  اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف .ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م ٜم٦ّمجلا أهؾ

 ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م آٟمٞم٦م ذم واًمنّمب يمؾٕا حتريؿ دي٨م٤مطمٕا هذه وذم

،  ٚمٜمّس٤مءًم كمّ حلسم٤م ؽًمذ تحؼٚمي ٓو ، اُمرأة أو يم٤من رضمالً  ػٚمَّ ُمٙم يمّؾ  غمقم

 .رء ذم ٤مهل أسمٞمح ذيًما اًمّتزّيـ ُمـ ٞمسًم ّٟمفٕ

 اًمّذه٥م أواين اؾمتٕمامل حتريؿ دي٨محلا ذم:  وهمػمه ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 اًمّتٓمّٞم٥م ُمثؾ ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم ُم٤م هبام حؼٚموي ، واًمنّمب يمؾٕا ذم ٗمّْم٦مًموا

 .ؿفقرجلا لؿا وهبذا ، تٓؾمتٕمامٓا وضمقه وؾم٤مئر واًمّتٙمّحؾ

 ىمٍم ُمـ ومـفؿ ، ٤مً ٘مٚمُمٓم ؽًمذ وم٠مسم٤مطم٧م:  صّذت ضائػة وأؽربت

 ملَ  ّٟمفٕ،  اًمنّمب غمقم ىمٍمه ُمـ ومـفؿ ، واًمنّمب يمؾٕا غمقم ريؿاًمّتح

  .يمؾٕا ذم اًمّزي٤مدة غمقم ي٘مػ

 : ـعدا ِظَؾة يف ػؾواخت:  لؿا

 وإّّن٤م،  ؿهل هل" ىمقًمف وي١مّيده قمٞمٜمٝمام، ممإ يرضمع ؽًمذ إنّ :  ؾؾؼق

  ."ؿهل

 ٤مذاخّت  ٤مزجل اؾمتٕمامهل٤م أسمٞمح قٚموم ، ٗم٤متٚمتعما وىمٞمؿ صمامنٕا ٙمقّنامًم:  ؾوؿق

 .هبؿ ومٞمجحػ اًمٜم٤ّمس سم٠ميدي تٝمامٚمّ ىم ممإ ومٞمٗمض ُمٜمٝمام تٓٔا

 سملم ٕمدلًما فمٝم٤مرإل اًمّتٍّمف وفمٞمٗمتٝمؿ ذيـًما ّٙم٤ممحلسم٤م زمّ ٖمزاًما فٚموُمثّ 

 اخّت٤مذ ذم ومٙمذا ، لٕمدًمسم٤م ؽًمذ ؾَّ ظمٕ اًمّتٍّمف ُمٜمٕمقا قٚموم ، اًمٜم٤ّمس

  .اًمٜم٤ّمس سمف يٜمتٗمع ذيًما اًمّتٍّمف قمـ امهل طمبس اًمٜمّ٘مديـ ُمـ واينٕا

 ٟمٗمّم٤ملٓا ويٛمٙمـ ، اًمٜمّ٘مديـ ُمـ ٚمٜمّس٤مءًم كمر حْلُ ا ضمقاز هذا غمقم ويردّ 
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  .قمٜمف

 كمّ قم أسمق ّسح وسمف ، افّشاؾعّقة ظـد اًمّراضمح٦م هل ٦مٚمٕمًما وهذه

 .قيٜمّل جلا حمّٛمد وأسمق اًمّسٜمجّل 

  .ٗم٘مراءًما ىمٚمقب يمّس أو ، ءالٞمخلوا اًمّّسف اًمّتحريؿ قِمٚم٦َّم:  ؾوؿق

 ٞمٝم٤مًموقم٤م اًمٜمّٗمٞمس٦م اهرقجلا ُمـ واينٕا اؾمتٕمامل ضمقاز ٞمفٚمقم دويرِ 

َٓ  يؿـعفا ولَ  ، ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م ُمـ ىمٞمٛم٦م وأيمثر أٟمٗمس   .صّذ  مـ إ

 وشمبٕمف ، قازجلا غمقم مجاعإلا "اًمِّم٤مُمؾ" ذم اًمّّمّب٤مغ اسمـ ؾٟم٘م وىمد

 " ص٤مطم٥م قمـ " ٕمٛمراينّ ًما زوائد " ذم ٙمـًم .سمٕمده وُمـ اًمّراومٕمّل 

  .وجفغ كؼؾ "ٗمروعًما

 .قم٤مضمؿٕسم٤م اًمّتِمّبف ٜمععما ذم ٦مٚمٕمًما:  ؾوؿق

 ممإ يّمؾ ٓ اًمّتِمّبف وجمّرد ، فٚمٗم٤مقمًم ققمٞمدًما ثبقتًم .ٟمٔمرٌ  ؽًمذ وذم

  .ؽًمذ

 .اشتعامهلا دون واينٕا اّّتاذ يف ػؾواخت

 ُمبٜمّل  وهق ، ضائػة ؾقف ورّخصت , ؿفقرجلا ؿقل وهق ـعدا صفرٕوا

 أومسد ُم٤م أرش همراُم٦م ؽًمذ غمقم ويتٗمّرع ، ؾمتٕماملٓا ُمٜمع ذم ٦مٚمٕمًما غمقم

 .ٞمٝم٤مٚمقم ئج٤مرؾمتٓا وضمقاز ُمٜمٝم٤م

 نّ ٕ ، واًمّديب٤مج حريرًمٚم اًمٜمّس٤مء اؾمتٕمامل ُمٜمع ُمـ ٤محلدي٨مسم متّسؽو

 غمقم طمرام وهق،  ٗمّْم٦مًما إٟم٤مء ذم اًمنّمب حتريؿ غمقم ( ) سمف لَّ اؾمتد طمذيٗم٦م

  .ؽًميمذ ريرحلا ومٞمٙمقن،  ٤مً َجٞمٕم واًمّرضم٤مل اًمٜمّس٤مء

__________________ 
 .وىمد شم٘مّدم ذيمره ذم ختري٩م احلدي٨م ، يِمػم إمم ؾمب٥م ورود احلدي٨م  (6)
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 ومٞمف ١مّٟم٨معما ودظمقل ، ٛمذيّمرًمٚم " ٙمؿًم " ٗمظٚمسم ٓم٤مبخلا أنّ :  قابجلوا

ـّ  ظدم ّقغفصقٕا ظـد وافّراجح 5 ومٞمف ػٚماظمت ىمد   .دخقهل

 هذا وم٢منّ  ٤مً وأيْم،  ٚمٜمّس٤مءًم واًمّذه٥م ريرحلا إسم٤مطم٦م صمب٧م وم٘مد ٤مً وأيْم

 ذم ٙمؿًمو اًمّدٟمٞم٤م ذم ؿهل هل واًمّديب٤مج ريرحلوا ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م " ٗمظٚماًم

 .( ) خمتٍم " ظمرةٔا

 آٟمٞم٦م ذم شمنمسمقا ٓو ، اًمّديب٤مج ٓو ريرحلا بسقاٚمشم ٓ " ٗمظٚمسم شم٘مّدم وىمد

  .ٚمّذيمقرًم ؽًمذ ذم ٓم٤مبخلوا،  " ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م

 ٞمسًم ٤مومرـٙمًما إنّ  : َُمـ ىم٤مل سمف متّسؽ،  " اًمّدٟمٞم٤م ذم ؿهل هل ":  وىمقًمف

  .ٗمروعًمسم٤م ٤مً خم٤مـمب

 ؽًمذ يدّل  ٓو ، اًمّدٟمٞم٤م ذم وزهّيؿ ؿمٕم٤مرهؿ هل زادعما سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 .٤مً ذقم ؽًمذ ذم ؿهل ذنإلا غمقم

اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ  زاد اًمبخ٤مري ُمـ رواي٦م : تؽؿقؾ

 ." وأن ٟمجٚمس قمٚمٞمف، بس احلرير واًمديب٤مج وقمـ ًمُ  "أيب ًمٞمغم ومٞمف 

 ٞمسًم أوضمف قمّدة ُمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م ؿٚموُمس بخ٤مرّي ًما أظمرج وىمد

 ." ٞمفٚمقم سٚمٟمج وأن " ىمقًمف وهل ، اًمّزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م

 ؿقل وهق،  ريرحلا غمقم ٚمقسجلا سمٛمٜمع عمَِـ ىم٤مل ىمقّي٦م طمّج٦م وهل

  .افّشاؾعّقة وبعض ؽقؾّقغفوا اجشقندا بـٓ اً ؾالخ , ؿفقرجلا

 .اًمّتحريؿ ذم ٤مً سحي ٞمسًم " ّنك " ٗمظًم سم٠منّ :  ـػّقةحلا بعض وأجاب

 ٚمقسجلوا اًمّٚمبس جمٛمقع قمـ ورد اًمٜمّٝمل يٙمقن أن لباحتام وسمٕمْمٝمؿ

__________________ 
 (  6340) أظمرضمف اًمبخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ  (6)
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 .سمٛمٗمرده ٚمقسجلا قمـ ٓ

 ٚمقسجلا حتريؿ ذم ٟمّص  دي٨محلا أنّ :  دقمقاه سمّٓم٤مل اسمـ غمقم يردّ  وهذا

 .فم٤مهر هق ؾسم،  سمٜمص   ٞمسًم وم٢مّٟمف ، ريرحلا غمقم

 وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ " ضم٤مُمٕمف " ذم وه٥م اسمـ أظمرج وىمد

 سٚمجم غمقم أىمٕمد أن ُمـ زمّ إ أطم٥ّم ،  ٖمْم٤مًما َجر غمقم أىمٕمد نْ َٕ :  لىم٤م، 

  .طمرير ُمـ

 ، ومٞمف ظمب٤مرٕا ّمّح٦مًم اًمّٚمبس غمقم ٜمععموا قازجلا ـػّقةحلا بعض وأدار

 .سمٚمبسٍ  ٞمسًم ٚمقسجلوا:  ىم٤مًمقا

 ُمـ اؾمقدّ  ىمد ٜم٤مًم طمّمػم ممإ وم٘مٛم٧م " أٟمس سمحدي٨م ٛمٝمقرجلا واطمت٩ّم 

  .سمحسبف رء يمّؾ  ًمبس نّ ٕو،  ( ) " ًمبس ُم٤م ـمقل

 نّ ٕ،  ضٕمٞمػ وهق،  ريرحلا اومؽماش ُمـ اًمٜمّس٤مء ُمٜمع غمقم سمف لدواؾمتُ 

 .اًمّراضمح غمقم ١مّٟم٨معما يتٜم٤مول ٓ اًمّذيمقر ظمٓم٤مب

ـّ  ُمٜمع غمقم ٘مٞم٤مسًمسم٤م ومٞمف متّسؽ ٜمععمسم٤م لىم٤م ذيًما ؾَّ ٕمًمو  آٟمٞم٦م اؾمتٕمامهل

ـّ  ضمقاز ُمع اًمّذه٥م ـّ  جيقز ؽًمومٙمذ ، ُمٜمف كمّ حلا ًمبسٝم ،  ريرحلا ًمبسٝم

 افـّقويّ  وصّحح .افّراؾعلّ  صَححف قجففا وهذا ، اؾمتٕمامًمف ُمـ ويٛمٜمٕمـ

  .قازجلا

 .ومراؿمٝم٤م ذم اُمرأشمف ُمع ريرحلا اًمّرضمؾ اومؽماش ُمٜمع غمقم سمف ّل دواؾمتُ 

 ومٙمام،  اًمّرضمؾ ومراش رأةعما سم٠منّ  : ؽّقةفادا مـ ؽًمذًم جٞمزعما ٝمفووضمَّ 

 فًم جيقز ؽًميمذ،  ريرحلوا اًمّذه٥م ُمـ كمّ حلا ٞمٝم٤مٚموقم يٗمؽمؿمٝم٤م أن فًم ضم٤مز

__________________ 
م سمرىمؿ  (6)  (. 22) شم٘مدَّ
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 .٤مهل ب٤محعما ومراؿمٝم٤م غمقم ُمٕمٝم٤م ويٜم٤مم سٚمجي أن

 ُم٤م وهق،  ًمبسف ُمـ ُمٜمع ُم٤م هق ٞمفٚمقم ٚمقسجلا ُمـ يٛمٜمع ذيًما : تـْبقفٌ 

 .همػمه ُمـ أزيد ومٞمف ريرحلا يم٤من أو،  سف طمرير ُمـ صٜمع
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 يث الثالثالحد
 ةٍ ؾح يف ةٍ دَِ  ذي مـ رأيُت  ما:  لؿا ,  ظازٍب  بـ زاءفا ظـ - 677

ـَ  محراء  بغ ما بعقد,  مـؽبقف يرضب صعرٌ  فف , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق مـ أحس

 ( ).ؾبافّطقي وٓ ؼصرفبا قسف , ـؽبغدا

 

 .إؾمح٤مق أيب أصح٤مب أيمثر لىم٤م يمذا (افزاء : ) ؿقفف 

 .ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ :  لوم٘م٤م أؿمٕم٨م ٗمٝمؿًموظم٤م

 أّٟمف بخ٤مرّي ًما قمـ ؾوٟم٘م ، وطمّسٜمف اًمؽّمُمذّي و . فٚمَّ وأقم،  اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف

 .صحٞمح٤من ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر وقمـ ؼماءًما قمـ إؾمح٤مق أيب طمدي٨م:  لىم٤م

حفو  ٤ميمؿحلا صحَّ

 فًم وي٘م٤مل،  رأؾمف ؿمٕمر:  أي،  ٞمؿعما وشمِمديد مالاًم سمٙمّس (ة دَِ ) : ؿقفف 

ّ أَ و ذٟملمٕا ؿمحٛم٦م ضم٤موز إذا  ومٝمل ٜمٙمبلمعما ضم٤موزت وإذا،  ٦مٌ عمِ  ٜمٙمبلمعمسم٤م مَل

 .وومرةٌ  ومٝمل قمٜمٝمام ىمٍمت وإذا،  ٦مٌ َُجّ 

 ٦مٚمطم " وومٞمف ( ) ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م شم٘مّدم ( محراء ةٍ ؾح يف) : ؿقفف 

 رأي٧م : أسمٞمف قمـ قم٤مُمر سمـ لاله طمدي٨م ُمـ داود يبٕو .٤مً أيْم " محراء

 .طمسـ وإؾمٜم٤مده .أمحر سمرد ٞمفٚموقم،  سمٕمػم غمقم ًك سمٛمٜم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 سمسقق" لىم٤م ٙمـًم،  ٟمحقه ح٤مريبّ عما ـم٤مرق قمـ طمسـ سمسٜمدٍ  ٚمّٓمؼماينّ ًمو

__________________ 
( 0002)وُمسٚمؿ ( 6626،  6663،  0064،  0063،  0062)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ اًمؼماء 

 .( 24) ذم إذان رىمؿ  شم٘مّدم طمديثف  (6)
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 ." ج٤مزعما ذي

 شبعة محرٕا افّثقب فبس يف ػؾافّس  أؿقال مـ ـاف ّخصؾت وؿد

 :  أؿقال

  .٤مً ٘مٚمُمٓم قازجلا:  ّولٕاافؼقل 

 ُمـ واطمد وهمػم ؼماءًموا ضمٕمٗمر اسمـ اهلل وقمبد ح٦مٚموـم كمّ قم قمـ ضم٤مء

 وأيب سم٦مالىم وأيب واًمِّمٕمبّل  واًمٜمّخٕمّل  سّٞم٥معما سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ ، اًمّّمح٤مسم٦م

  .اًمّت٤مسمٕملم ُمـ وـم٤مئٗم٦م وائؾ

  .٤مً ٘مٚمُمٓم ٜمععما:  افّثاين ؼقلفا

 صمقسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبل قمكمّ  رأى:  لىم٤م قمٛمرو سمـ اهلل قمبد دي٨محل

 ؿٌ ٚمُمس أظمرضمف . بسٝمامٚمشم الوم ٙمّٗم٤مرًما صمٞم٤مب ُمـ هذه إنّ :  لوم٘م٤م ُمٕمّمٗمريـ

وم٢من هم٤مًم٥م ،  " اطمرىمٝمام ؾسم ٓ:  لىم٤م؟  امأهمسٚمٝم:  ٧مٚموم٘م " فًم ٗمظٍ ًم وذم، 

  .ُم٤م يّمبغ سم٤مًمٕمّمٗمر يٙمقن أمحر

،  يمٕم٤مدشمف ٚمّسٜم٦ّمًم ٤مً اشّمب٤مقم سمف ل٘م٤مًم اًمِّم٤مومٕمّل  ؽًمذ غٚمسم قٚموم:  بٞمٝم٘مّل ًما لىم٤م

 ـ ىم٤ملوممَ ،  َج٤مقم٦مٌ  ومٞمف ورظّمص،  ػٚماًمّس  ُمـ َج٤مقم٦مٌ  ٕمّمٗمرعما يمره وىمد

 .مموٕا هق اًمّسٜم٦ّم واشّمب٤مع،  ٞمٛمّل ٚمحلا أصح٤مسمٜم٤م ُمـ سمٙمراهتف

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرج

 ذم ومّّسه ٕمّمٗمرًمسم٤م ِمبععما وهق،  اًمّدال وشمِمديد ٗم٤مءًمسم٤م وهق .ٗمّدمعما

 ضمذسمف اً ُمٕمّمٗمر ٤مً صمقسم اًمّرضمؾ غمقم رأى إذا يم٤من أّٟمف،  قمٛمر وقمـ ، دي٨محلا

  .اًمّٓمؼمّي  أظمرضمف .ٚمٜمّس٤مءًم هذا دقمقا:  لوىم٤م، 

،  اًمِّمٞمٓم٤من زيٜم٦م ُمـ ٛمرةحلا : سـحلا ُمرؾمؾ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج
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 سمـ حمّٛمد وأسمق اًمّسٙمـ سمـ كمّ قم أسمق فٚموص،  ٛمرةحلا حي٥ّم  واًمِّمٞمٓم٤من

 - زمّ ذهلا سمٙمر أيب رواي٦م ُمـ " اًمِّمٕم٥م " ذم بٞمٝم٘مّل ًما ـمريؼ وُمـ ، قمدّي 

 نّ إ : رومٕمف اًمّث٘مٗمّل  يزيد سمـ راومع قمـ سـحلا قمـ - ضٕمٞمػ وهق

  .ؿمٝمرة ذي صمقب ويمّؾ  ، ٛمرةحلوا وإّي٤ميمؿ ، ٛمرةحلا حي٥ّم  اًمِّمٞمٓم٤من

 ، رضمالً  وراومع سـحلا سملم فًم رواي٦مٍ  ذم ؾوأدظم .ُمٜمده اسمـ وأظمرضمف

 .ضٕمٞمػ دي٨محلوم٤م

 يمت٤مب غمقم وىمٗم٧م وىمد ، سم٤مـمؾ إّٟمف:  لوم٘م٤م،  قزىم٤مينّ جلا غًموسم٤م

 ، قزّي جلا اسمـ سمخطّ  وهق " ؾسم٤مـمٞمٕسم٤م " وشمرَجف.  ذيمقرعما قزىم٤مينّ جلا

 يقاوم٘مف ملَ  ٙمٜمّفًم،  " قضققم٤متعما " ذم يمت٤مسمف أيمثر ذم ذيمر ُم٤م غمقم شمبٕمف وىمد

 .وم٠مص٤مب .قضققم٤متعما ذم ذيمره ُم٤م وم٢مّٟمف . دي٨محلا هذا غمقم

 صمقسم٤من ٞمفٚموقم .رضمٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم ُمرّ  : لىم٤م قمٛمرو سمـ اهلل قمبد وقمـ

 داود أسمق أظمرضمف ..ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ٞمفٚمقم يردّ  ؿٚموم،  ٞمفٚمقم ؿٚمَّ ومس،  أمحران

َّٓ  ٛمفٚمٟمٕم ٓ:  لوىم٤م،  بّزارًموا وطمّسٜمف واًمؽّمُمذّي   وومٞمف ، ؾمٜم٤مدإلا هبذا إ

 .ومٞمف ػٚمخمت ٘مّت٤متًما حيٞمك أسمق

 ومرأى ؾمٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م:  لىم٤م ظمدي٩م سمـ راومع وقمـ

 هذه أرى ٓأ:  لوم٘م٤م،  محر قمٝمـ ظمٓمقط ومٞمٝم٤م أيمسٞم٦م رواطمٚمٜم٤م غمقم

  .إسمٚمٜم٤م سمٕمض ٟمٗمر طمّتك ومٜمزقمٜم٤مه٤م ٤مً رساقم وم٘مٛمٜم٤م:  لىم٤م ، بتٙمؿٚمهم ىمد ٛمرةحلا

  .يسؿّ  ملَ  راوٍ  دهؾمٜم وذم ، داود أسمق أظمرضمف

 وٟمحـ ١مُمٜملمعما أمّ  زيٜم٥م قمٜمد يمٜم٧م:  ٧مًمىم٤م أؾمد سمٜمل ُمـ اُمرأة وقمـ

 اّم ٚموم ، رضمع ٖمرةعما رأى اّم ٚموم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  عٚمـم إذ ، سمٛمٖمرةٍ  ٤مهل ٤مً صمٞم٤مسم ٟمّمبغ
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 .ؾومدظم ومج٤مء ، محرة يمّؾ  ووارت صمٞم٤مهب٤م ٧مٚمهمس زيٜم٥م ؽًمذ رأت

  .ضٕمػ ؾمٜمده وذم .داود أسمق أظمرضمف

 صبٖمف يم٤من ُم٤م دون ٛمرةحلسم٤م ِمبععما اًمّثقب بسًم ٙمرهيُ :  ثفافّثا ؼقلفا

 .وجم٤مهد وـم٤موسٍ  قمٓم٤مء قمـ ؽًمذ ضم٤مء ، ٤مً ظمٗمٞمٗم

  .ٗمّدمعما ذم ٤مً ىمريب ذيمقرعما قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٞمف ّج٦محلا ويم٠منّ 

 ، واًمِّمٝمرة اًمّزيٜم٦م ٘مّمدًم ٤مً ٘مٚمُمٓم محرٕا ًمبس ٙمرهيُ :  افّرابع ؼقلفا

 .قمّب٤مس اسمـ قمـ ؽًمذ ضم٤مء ، ٝمٜم٦معموا بٞمقتًما ذم وجيقز

 ذم ويمرهف،  بٞمقتًما ذم زقمٗمرعموا ٕمّمٗمرعما ذم ٌؽ ًمُم٤م ورظّمص

 . اعمح٤مومؾ

 ُم٤م ويٛمٜمع ، ٟمس٩م صمؿّ  همزًمف بغُص  يم٤من ُم٤م ًمبس جيقز:  امسخلا ؼقلفا

  .اًمٜمّس٩م سمٕمد بغُص 

 ظمب٤مرٕا ذم قاردةًما ٦مٚمحلا سم٠منّ :  واطمت٩ّم  .ّٓم٤ميبّ خلا ؽًمذ ممإ ضمٜمح

 دؼمًما ؽًمويمذ ، ٞمٛمـًما ؾٚمطم إطمدى ٛمراءحلا ٦مٚمحلا ملسو هيلع هللا ىلص ًمبسف ذم قاردةًما

  .يٜمس٩م صمؿّ  همزهل٤م يّمبغ ٞمٛمـًما وسمرود ، محرٕا

 اًمٜمّٝمل قرودًم ٕمّمٗمرعمسم٤م يّمبغ سمام اًمٜمّٝمل اظمتّم٤مص:  افّسادس ؼقلفا

 .صب٤مغٕا ُمـ سمٖمػمه صبغ ُم٤م يٛمٜمع ٓو ، قمٜمف

  .ت٘مّدمعما ٖمرةعما طمدي٨م ٞمفٚمقم ويٕمّٙمر

 ومٞمف ُم٤م وأُّم٤م 5 يمّٚمف يّمبغ ذيًما سم٤مًمّثقب ٜمععما ختّمٞمص:  افّسابع ؼقلفا

 .الوم وهمػممه٤م وؾمقاد سمٞم٤مض ُمـ محرٕا همػم آظمر قنًم

 ؾٚمحْلُ ا وم٢منّ ،  ٛمراءحلا ٦مٚمحلا ذم قاردةًما طم٤مدي٨مٕا ٛمؾحُت  ؽًمذ غموقم
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 .وهمػمه٤م محر ظمٓمقط ذات شمٙمقن ٤مً بًمهم٤م ٞمامٟمّٞم٦مًما

 يزقمؿ ٛمرةحلسم٤م ٤مً ُمِمبٕم ٤مً صمقسم بسٚمي امءٚمٕمًما سمٕمض يم٤من:  ٘مّٞمؿًما اسمـ لىم٤م

 ؼمدًموا،  ٞمٛمـًما سمرود ُمـ ءٛمراحلا ٦مٚمحلا وم٢منّ  ، طٚمهم وهق ، اًمّسٜم٦ّم يتبع أّٟمف

  .لىم٤م يمذا .٤مً سوم أمحر يّمبغ ٓ

 ضمقاز أراه ذيًما:  ىمقالٕا هذه ٥مًمهم٤م ذيمر أن سمٕمد اًمّٓمؼمّي  لوىم٤م

َّٓ  ، قنًم ؾسمٙم ّمبٖم٦معما اًمّثٞم٤مب ًمبس  ٤مً ُمِمبٕم يم٤من ُم٤م ًمبس أطم٥ّم  ٓ أيّن  إ

 ُمـ ٞمسًم ٙمقٟمفًم،  اًمّثٞم٤مب ومقق اً فم٤مهر ٤مً ٘مٚمُمٓم محرٕا ًمبس ٓو ٛمرةحلسم٤م

 ملَ  ُم٤م روءةعما ُمـ اًمّزُم٤من زّي  ُمراقم٤مة وم٢منّ ،  زُم٤مٟمٜم٤م ذم روءةعما أهؾ ب٤مسًم

 . اًمِّمٝمرة ُمـ رضب اًمّزّي  ٗم٦مًمخم٤م وذم ، إصمامً  يٙمـ

  .ثامـ ؿقل ُمٜمف ّخصٚمي أن يٛمٙمـ وهذا

 .محرٕا ًمبس قمـ اًمٜمّٝمل أنّ :  ٘م٤ممعما هذا ذم واًمّتح٘مٞمؼ

 ذم ل٘مقًميم٤م ومٞمف ٘مقلًموم٤م .ٙمّٗم٤مرًما ًمبس أّٟمف أضمؾ ُمـ يم٤من إن :أوًٓ 

 .ؾمٞم٠ميت يمام ٛمراءحلا ٞمثرةعما

 قمـ اًمّزضمر ممإ راضمع ومٝمق،  اًمٜمّس٤مء زّي  أّٟمف أضمؾ ُمـ يم٤من إن : ثاكقاً 

 .ذاشمفًم ٓ قمٜمف اًمٜمّٝمل ومٞمٙمقن .سم٤مًمٜمّس٤مء اًمّتِمّبف

 ي٘مع طمٞم٨م ومٞمٛمٜمع،  روءةعما ظمرم أو اًمِّمٝمرة أضمؾ ُمـ يم٤من إن :ثافثًا 

 ؾح٤مومعما سملم اًمّتٗمرىم٦م ُمـ ؽًمُم٤م ٞمفًمإ ذه٥م ُم٤م ومٞم٘مقى َّٓ وإ ، ؽًمذ

 .بٞمقتًموا

 سمـ إسمراهٞمؿوهلام ُمـ رواي٦م  ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق مـ أحسـ) : ؿقفف 

 يم٤من:  ي٘مقل ؼماءًما ؾمٛمٕم٧م:  لىم٤م ، إؾمح٤مق أيب قمـ أسمٞمف قمـ يقؾمػ
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 ٕمجٛم٦معما سمٗمتح "..٤مً ٘مٚمظم وأطمسٜمٝمؿ ٤مً وضمٝم اًمٜم٤ّمس أطمسـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وإّٟمؽ }: ممشمٕم٤م فًمسم٘مق واؾمتِمٝمد،  أّوًمف سمْمؿّ  اًمّتلم اسمـ وضبٓمف ، يمثرًمأل

 .{ قمٔمٞمؿ ظمٚمؼ غمٕمًم

،  " ٤مً ٚم٘مظُم  أو ٤مً ٘مٚمظَم  وأطمسٜمف " سم٤مًمِّمّؽ  كمّ ؾمامقمٞمإلا رواي٦م ذم ووىمع

 سـحْلُ ا ممإ إؿم٤مرة ومٞمف وم٢منّ ،  " ٤مً وضمٝم اًمٜم٤ّمس أطمسـ " ىمبٚمف ىمقًمف وي١مّيده

  .ٕمٜمقّي عمسـ احْلُ  اممّزّ ، ومٞمٙمقن ذم اًمّث٤مين إؿم٤مرة إحلا

،  اًمٜم٤ّمس أطمسـ يم٤من : ذم اًمّمحٞمحلم أٟمس طمدي٨م ذم وىمع وىمد

 .اًمٜم٤ّمس وأضمقد،  اًمٜم٤ّمس أؿمجعو

 ، واًمِّمٝمقاٟمّٞم٦م ٖمْمبّٞم٦مًموا ّٞم٦مٚمٕم٘مًما ثالاًمثّ  ٘مقىًما صٗم٤مت ومجٛمع

 سـحلوا ، اًمِّمٝمقاٟمّٞم٦م غمقم يدّل  قدجلوا ، ٖمْمبّٞم٦مًما غمقم شمدّل  وم٤مًمِّمج٤مقم٦م

 ٘مرحي٦مًما ضمقدة سمف ذيًما اًمٜمّٗمس ّمٗم٤مءًم ستتبععما زاجعما لقمتدآ شم٤مسمع

  .ٛمٞمعجلا ذم طمسٜمّٞم٦مٕسم٤م ومقصػ ، ٕم٘مؾًما غمقم اًمّداّل 

 دمدوين ٓ صمؿّ :  لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  ُمٓمٕمؿ سمـ ضمبػم طمدي٨مًمٚمبخ٤مري ُمـ و

  . ٤مً ضمب٤مٟم ٓو ٤مً يمذوسم ٓو سمخٞمالً 

 وسمٕمدم ، اًمِّمج٤مقم٦م وهل ٖمْمبّٞم٦مًما ٘مّقةًما ليمام ممإ بـجلا سمٕمدم وم٠مؿم٤مر

 ليمام ممإ بخؾًما وسمٕمدم،  ٙمٛم٦محلا وهل.  ّٞم٦مٚمٕم٘مًما ٘مّقةًما ليمام ممإ ٙمذبًما

 .قدجلا وهق .اًمِّمٝمقاٟمّٞم٦م ٘مّقةًما

وهلام ُمـ رواي٦م ؿمٕمب٦م قمـ أيب (  مـؽبقف يرضب صعرٌ  فف) : ؿقفف 

وًمٚمبخ٤مري قمـ يقؾمػ سمـ إيب  ، " أذٟمٞمف ؿمحٛم٦م يبٚمغ ؿمٕمره "إؾمح٤مق 

 ." ًمف ؿمٕمر يبٚمغ ؿمحٛم٦م أذٟمٞمف إمم ُمٜمٙمبٞمف "إؾمح٤مق قمـ ضمده 
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َّجتف ًمترضب ىمريب٤ًم ُمـ  إنَّ  "قمـ إرسائٞمؾ قمـ أيب إؾمح٤مق وًمف أيْم٤ًم 

 إذا رأؾمف ؿمٕمر:  أي - ٞمؿعما وشمِمديد ٞمؿجلا سمْمؿّ  -واجلّٛم٦م  " ُمٜمٙمبٞمف

 .ٜمٙمبلمعما ىمرب ممإ لٟمز

 ، ذنٕا ؿمحٛم٦م ممإ ٕمنمًما قومرةًموا:  قاوًما طمرف ذم قهرّي جلا لىم٤م

  . ٜمٙمبلمعمسم٤م ٧معمّ أ إذا ّٛم٦مٚماًم صمؿّ ،  ّٛم٦مجلا صمؿّ 

 َّج٦م ومٝمل ٜمٙمبلمعما ٖم٧مٚمسم إذا:  لوم٘م٤م.  ٞمؿجلا طمرف ذم هذا ػًمظم٤م وىمد

  .ذنٕا ؿمحؿ ضم٤موزت إذا واًمّٚمّٛم٦م ،

 هق .اًمّث٤مين قهرّي جلا ماليم:  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م لىم٤م

  .اًمّٚمٖم٦م أهؾ مالٙمًم قاومؼعما

 إظمب٤مر ؽًمذ سم٠منّ :  دي٨محلا ذم ٗملمٚمختعما ٗمٔملمٚماًم سملم بّطال ابـ ومجع

 ىمّّمف وإذا،  ٜمٙمبلمعما ىمري٥م غٚمسم شم٘مّمػمه قمـ ؾهمٗم إذا ومٙم٤من ، وىمتلم قمـ

 .ذٟملمٕا جي٤موز ملَ 

 ؽٚمشم همػم ذم ّولٕوا،  ي٘مٍّم  اقمتٛمر إذا يم٤من اًمّث٤مين سم٠منّ :  ؽره ومجع

  .٦مًم٤محلا

 وأُّم٤م ، طم٤مدي٨مٕا ٗم٧مٚماظمت قًم يّمٚمح إّٟمام ٛمعجلا هذا صمؿّ  . ٕمدسمُ  وومٞمف

 رواي٦م ُمـ ومه٤م ، خرجعما ُمّتحدا واطمد طمدي٨م ذم وردا ٗمٔم٤منٚموم٤مًم هٜم٤م

 ؟ ؼماءًما قمـ إؾمح٤مق أيب

 .٘م٤مرسم٦معما غمقم ٛمؾحلا سمٞمٜمٝمام ؿعجلا يف ػوٕؾا

 ُمٖم٤مير " أذٟمٞمف ؿمحٛم٦م يبٚمغ " ىمقًمف:  ٚمّداودّي ًم ٤مً شمبٕم اًمّتلم سمـا لىم٤م

 قمٜمد يم٤من ؿمٕمره ُمٕمٔمؿ أنّ  رادعما سم٠منّ :  وأضمٞم٥م ." ُمٜمٙمبٞمف ممإ " فًم٘مقًم
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 غمقم حيٛمؾ أو .ٜمٙم٥معما ممإ ُمّتّمؾ ُمٜمف ؾاؾمؽمؾم وُم٤م ، أذٟمف ؿمحٛم٦م

  .تلمًمطم٤م

 قمٜمف ىمت٤مدة رواي٦م ُمـ ؿٚمُمس قمٜمد أٟمس طمدي٨م ذم ؽًمذ ٟمٔمػم وىمع وىمد

 أٟمّم٤مف ممإ " قمٜمف محٞمدٍ  طمدي٨م وذم .وقم٤مشم٘مف أذٟمٞمف سملم يم٤من ؿمٕمره أنّ  ،

 .قمٜمف صم٤مسم٧م رواي٦م ُمـ اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وُمثٚمف،  " أذٟمٞمف

 ؿمٕمره جي٤موز ٓ " قمٜمف صم٤مسم٧م قمـ مّح٤مد رواي٦م ُمـ ؾمٕمد اسمـ وقمٜمد

  .ُمتٖم٤ميرة أطمقال غمقم أو ، ىمّدُمتف ُم٤م غمقم حمٛمقل وهق،  "أذٟمٞمف

 ٧مًمىم٤م قم٤مئِم٦م قمـ سمٞمفأ قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ داود أسمق وروى

  .ّٛم٦مجلا ودون قومرةًما ومقق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؿمٕمر يم٤من: 

 اًمؽّمُمذّي  قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صٗم٦م ذم ٦مًمه٤م أيب سمـ هٜمد طمدي٨م وذم

 فٚمضمٕم:  أي " وومرة هق إذا،  أذٟمٞمف ؿمحٛم٦م ؿمٕمره جي٤موز الوم " وهمػمه

  .ت٘مّدمعما ٛمعجلا ي١مّيد ٘مٞمدًما ومٝمذا ، وومرة

 رأي٧م:  ٧مًمىم٤م ه٤مٟمئ أمّ  طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  داود أسمق وروى

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .همدائر أرسمع فًمو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ذم ووىمع ، اًمّٔمٝمر غمأقم قمريض:  أي ( ـؽبغدا بغ ما بعقد: ) ؿقفف 

 ." اًمّّمدر رطم٥م " ؾمٕمد اسمـ قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م

وهلام ُمـ رواي٦م ؿمٕمب٦م قمـ أيب (  ؾبافّطقي وٓ ؼصرفبا قسف: ) ؿقفف 

 سمٗمتح " يم٤من رسمٕم٦م "وًمٚمبخ٤مري قمـ أٟمس  ، " يم٤من ُمرسمققم٤مً  "إؾمح٤مق 

 ي٘م٤مل ، اًمٜمّٗمس سم٤مقمتب٤مر واًمّت٠مٟمٞم٨م ، ٤مً ُمرسمققم:  أي . قطّمدةعما وؾمٙمقن اًمّراء

 .رسمٕم٦م واُمرأة رسمٕم٦م رضمؾ
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إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ قمـ أسمٞمف قمـ أيب إؾمح٤مق رواي٦م  ذم ومّّسه وىمد

 ." ٘مّمػمًمسم٤م ٓو ب٤مئـًما ؾسم٤مًمّٓمقي ٞمسًم " قمٜمدمه٤م فًمسم٘مق

 وم٤مرق أو همػمه غمقم فمٝمر:  أي،  سم٤من ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ قطّمدةعمسم٤م ب٤مئـًماو

 .٘م٤مُم٦مًما اضٓمراب ُمع اًمّٓمقل ذم ٗمرطعما رادعموا .ؾمقاه ُمـ

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " اًمّزهرّي٤مت " ذم كمّ اًمّذه قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع

  ." أىمرب اًمّٓمقل ممإ وهق رسمٕم٦م يم٤من " طمسـ

 ُمـ امؿمٞمفيُ  أطمدٌ  يٙمـ ملَ  : ظمٞمثٛم٦م أيب اسمـ قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ووىمع

َّٓ  اًمّٓمقل ممإ يٜمس٥م اًمٜم٤ّمس  ايمتٜمٗمف رسّمامًمو ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل فًمـم٤م إ

 وٟمس٥م ، اًمّٓمقل ممإ ٟمسب٤م وم٤مرىم٤مه وم٢مذا ، ومٞمٓمقهلام نالاًمّٓمقي نالاًمّرضم

 .اًمّرسمٕم٦م ممإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 الحديث الرابع
 , بسبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أمركا:  لؿا,   ظازٍب  بـ زاءفا ظـ - 676

 وتشؿقت,  ـازةجلا واّتباع,  ريضدا ادةبعق أمركا:  شبعٍ  ظـ وهناكا

,  افّداظل وإجابة,  ظؾقمدا وكك,  ؼسؿدا أو ؼسؿفا وإبرار,  عاضسفا

 وظـ,  بافّذهب  ّتّتؿٍ  ظـ أو خقاتقؿ ظـ وهناكا .افّسالم وإؾشاء

,  ريرحلا فبس وظـ,  ؼّسّ فا وظـ , قاثردا وظـ , ػّضةفبا افّؼب

  ( ).وافّديباج,  واإلشتزق

 

 أيب طمدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـو ( ريضدا بعقادة أمركا ): قفف ؿ

 .ريضعما قمٞم٤مدة ُمٜمٝم٤م ومذيمر،  " مخس ؿٚمسعما غمقم ؿٚمسعما طمّؼ  " ةهرير

 ومذيمره٤م " ؿٚمسعما غمقم ؿٚمٛمسًمٚم دم٥م مخس " ؿٚمُمس رواي٦م ذم ووىمع

 .ُمٜمٝم٤م

 ( ).سم٤مًمٕمٞم٤مدة إُمر فم٤مهر قمغم سم٤مًمقضمقباًمبخ٤مري  ضمزمو

 سمٛمٕمٜمك،  قضمقبًما غمقم ُمرٕا ٙمقني أن:  حيتؿؾ:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 ٚمٜمّدبًم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، ؾمػمٕا وومّؽ  ٤مئعجلا يم٢مـمٕم٤مم ٙمٗم٤مي٦مًما

  .ٗم٦مًمٕوا اًمّتقاصؾ غمقم ح٨ّم ًمٚم

 قمـ اًمٜم٤ّمس سمٕمض حيٛمٚمف ومرض هل:  لوم٘م٤م لوّ ٕسم٤م اًمّداودّي  وضمزم

__________________ 
،  6666،  6633،  6062،  6066،  3333،  6060،  6636)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ أؿمٕم٨م سمـ ( 6322)وُمسٚمؿ ( 2623،  6336،  6323،  6666

 .ؼماء ؾمٚمٞمؿ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمقيد سمـ ُم٘مرن قمـ اًم

ب قمغم احلدي٨م سم٘مقًمف ( 6)  ( سم٤مب وضمقب قمٞم٤مدة اعمريض) سمقَّ
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 قضمقبًما ممإ شمّمؾ وىمد ، ٟمدب صؾٕا ذم هل:  ؿفقرجلا لوؿا ، سمٕمض

 شمرضمك ُمـ طمّؼ  ذم شمت٠ميّمد:  افّطزيّ  وظـ .سمٕمض دون سمٕمض طمّؼ  ذم

ـّ  ، سمريمتف  .ؽًمذ قمدا ومٞمام وشمب٤مح ، طم٤مًمف يراقمك ومٞمٛمـ وشمس

  .قمٞم٤منٕا غمقم يٕمٜمل ، قضمقبًما قمدم غمقم مجاعإلا اًمٜمّقوّي  ؾوٟم٘م

:  يٕمٜمل ، اًمٕم٤مين ومٙمقا :ُمرومققم٤ًم  ُمقؾمك أيب طمدي٨موذم اًمبخ٤مري ُمـ 

  .اعمريض وقمقدوا ، اجل٤مئع وأـمٕمٛمقا ، إؾمػم

 ذم ٕمٞم٤مدةًما ُمنموقمّٞم٦م غمقم " ريضعما قمقدوا " ىمقًمف قمسمٕمٛم لواؾمتد

 ٓ ُم٤م يرى ىمد قم٤مئده ٙمقنًم .رمدٕا بعضفؿ اشتثـك ٙمـًم ، ُمريض يمّؾ 

 ٖمٛمكعميم٤م ُمراضٕا سم٘مّٞم٦م ذم ُمثٚمف ي٠ميت ىمد ظم٤مرضمّل  ُمرٕا وهذا ، هق يراه

 .ٞمفٚمقم

:  لىم٤م أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م سمخّمقصٝم٤م رُمدٕا قمٞم٤مدة ذم ضم٤مء وىمد

حفو داود أسمق أظمرضمف . سمٕمٞمٜمّل  يم٤من وضمع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قم٤مدين  صحَّ

  .أشمؿّ  وؾمٞم٤مىمف " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما قمٜمد وهق،  ٤ميمؿحلا

:  قمٞم٤مدة ؿهل ٞمسًم صم٦مالصم : ٤مً ُمرومققم واًمّٓمؼماينّ  بٞمٝم٘مّل ًما أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 سمـ حيٞمك غمقم ُمقىمقف أّٟمف بٞمٝم٘مل  ًما ومّمّحح . واًمرّضس واًمّدُّمؾ ٕملمًما

 .يمثػم أيب

 اسمتداء ُمـ يٛمض سمزُم٤منٍ  اًمّت٘مٞمٞمد قمدم ٤مً أيْم ىمفالإـم ُمـ وي١مظمذ

 .ؿفقرجلا ؿقل وهق .ُمرضف

َّٓ  ٕم٤مديُ  ٓ سم٠مّٟمف " حقاءإلا " يف يلّ غزافا وجزم  .ثالصم سمٕمد إ

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من : أٟمس قمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف طمدي٨م ممإ واؾمتٜمد
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َّٓ  ٤مً ُمريْم يٕمقد  سمف شمٗمّرد .اً ضمدّ  ضٕمٞمػ طمدي٨م وهذا .ثالصم سمٕمد إ

 هق:  لوم٘م٤م،  طم٤مشمؿ أسمق قمٜمف ؾؾمئ وىمد ، ُمؽموك وهق كمّ قم سمـ ٛم٦مٚمُمس

 اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اً ؿم٤مهد فًم ووضمدت . سم٤مـمؾ طمدي٨م

  .٤مً أيْم ُمؽموك راوٍ  وومٞمف " وؾمطٕا " ذم

 ورسّمام ، سمف ّٓمػٚمواًمتّ  أطمقاًمف وشمٗمّ٘مد شمٕمّٝمده ريضعما سمٕمٞم٤مدة تحؼٚموي

  .شمفىمقّ  واٟمتٕم٤مش ٟمِم٤مـمف قضمقدًم ٤مً ؾمبب ٕم٤مدةًما ذم ؽًمذ يم٤من

 ٙمـًم ، وىم٧م دون سمقىم٧ٍم  شمت٘مّٞمد ٓ ٕمٞم٤مدةًما أنّ  . دي٨محلا قالإـم وذم

 ٗمردعما دبٕا ذم بخ٤مرّي ًما وشمرَج٦م ، اًمٜمّٝم٤مر ـمرذم ذم هب٤م ٕم٤مدةًما ضمرت

 طمذيٗم٦م ؾصم٘م عم٤َّم:  لىم٤م،  اًمّرسمٞمع سمـ دًمظم٤م قمـ وؾم٤مق ، "ٞمؾٚماًم ذم ٕمٞم٤مدةًما"

 ؟ هذه ؾم٤مقم٦م أّي :  لوم٘م٤م،  اًمّّمبح قمٜمد أو،  ٞمؾٚماًم ضمقف ذم أشمقه

 .دي٨محلا  اًمٜم٤ّمر ممإ صب٤مح ُمـ سم٤مهلل أقمقذ:  لوم٘م٤م ، وم٠مظمؼموه

:  اًمّّمٞمػ ذم اًمٜمّٝم٤مر ارشمٗم٤مع سمٕمد فًم ؾىمٞم أّٟمف،  أمحد ظـ صمرمٕا ؾوٟم٘م

  .قمٞم٤مدة وىم٧م هذا ٞمسًم:  لىم٤م ؟ ٤مً ٟمالوم شمٕمقد

 ٞمالً ًم اًمِّمت٤مء ذم شمستح٥ّم  ٕمٞم٤مدةًما أنّ :  ػراويّ فا ظـ حالاًمّّم  اسمـ ؾوٟم٘م

 .ي٥مهمر وهق ، اً ّن٤مر اًمّّمٞمػ وذم

 غمقم يِمّؼ  أو ريضعما يْمجر طمّتك ٚمقسجلا يٓمٞمؾ ٓ أن آداهب٤م وُمـ

اًمذي  ضم٤مسمر طمدي٨م ذم يمام سم٠مس الوم رضورة ؽًمذ اىمتْم٧م وم٢من .أهٚمف

  .( )سمٕمده 

__________________ 
وُمسٚمؿ ، وذم ُمقاضع أظمرى ( 6266) "ٖمٛمك قمٚمٞمفاعمُ سم٤مب قمٞم٤مدة "أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

يٕمقدين وأسمق سمٙمر ومه٤م  ملسو هيلع هللا ىلصُمرض٧م ُمرض٤ًم ، وم٠مشم٤مين اًمٜمبل : قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ( 3606)
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  .ضمٞم٤مد يمثػمةٌ  أطم٤مدي٨م ٕمٞم٤مدةًما ومْمؾ ذم ورد وىمد

 قم٤مد إذا ؿٚمسعما إنّ  : صمقسم٤من طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  ؿٚمُمس قمٜمد ُمٜمٝم٤م

  .ٜم٦ّمجلا ظمروم٦م ذم ليز ملَ  ؿٚمسعما أظم٤مه

 اًمّثٛمرة هل،  ه٤مء صمؿّ  وم٤مء سمٕمده٤م اًمّراء وؾمٙمقن ٕمجٛم٦معما سمْمؿّ :  وظمروم٦م

 ذيًما حيقزه سمام اًمّثقاب ُمـ ريضعما قم٤مئد حيقزه ُم٤م ؿمّبف ، ٟمْمج٧م إذا

  . اًمّثٛمر جيتٜمل

 ـمريؼ ذم يٛمٌم ٕم٤مئدًما أنّ :  ٕمٜمكعموا ، اًمّٓمريؼ هٜم٤م هب٤م رادعما:  ؾوؿق

  .ٜم٦ّمجلا ممإ شم١مّديف

 " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما أظمرضمف وم٘مد ، ممأو ّولٕا واًمّتٗمسػم

:  لىم٤م ؟ ٜم٦ّمجلا ظمروم٦م ُم٤م:  سم٦مالىم يبٕ ٧مٚمىم " وومٞمف.  قضمفًما هذا ُمـ

 .رومقععما ٦مٚمَج ُمـ ؿٚمُمس قمٜمد وهق،  "ضمٜم٤مه٤م

 : رومٕمف ضم٤مسمر قمـ ٙمؿحلا سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم بخ٤مرّي ًما وأظمرج

 وأظمرضمف .ومٞمٝم٤م اؾمت٘مرّ  ىمٕمد إذا طمّتك اًمّرمح٦م ذم ظم٤مض ٤مً ُمريْم قم٤مد ُمـ

حفو بّزارًموا أمحد  ٗم٤مفمٝمؿًموأ .قضمفًما هذا ُمـ ٤ميمؿحلوا طمّب٤من اسمـ صحَّ

 .طمسـ سمسٜمدٍ  ؽًمُم٤م سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ُمـ ٟمحقه محدٕو ، ٗم٦مٚمخمت ومٞمف

 إذا قمٞم٤مدشمف شمنمع إّٟمام:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م، ف الظم ٙم٤مومرًما ذم :تؽؿقؾ 

 .الوم ؽًمذ ذم يٓمٛمع ملَ  إذا وم٠مُّم٤م ، مالؾمإلا ذم اًمّدظمقل ممإ جيٞم٥م أن رضمل

__________________ 
وضقءه قمكمَّ ، وم٠موم٘م٧م وم٢مذا صمؿ ص٥مَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مؿمٞم٤من ، ومقضمداين أهمٛمل قمكمَّ ، ومتقض٠م اًمٜمبل 

ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ أصٜمع ذم ُم٤مزم ؟ يمٞمػ أىمض ذم ُم٤مزم ؟ ومٚمؿ جيبٜمل : وم٘مٚم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

  .سمٌمء طمتك ٟمزًم٧م آي٦م اعمػماث



 كتاب اللبـاس     
410 

  .اٟمتٝمك

 سمٕمٞم٤مدشمف ي٘مع وم٘مد ، ٘م٤مصدعما فالسم٤مظمت ػٚمخيت ؽًمذ أنّ :  ئمٝمر ذيًموا

  .أظمرى ح٦مٚمُمّم

 طمرُم٦م ٟمقع غمقم ُمقىمقوم٦م ٘مرسم٦مًموا ، ضم٤مئزة ُّملر اًمذ قمٞم٤مدة:  ٤موردّي عما لىم٤م

 .ىمراسم٦م أو ضمقار ُمـ هب٤م شم٘مؽمن

 ضمٜم٤مزة َجع،  همػم ٓ ٞمؿجلا سمٗمتح ٜم٤مئزجلا ( ) ( زئـاجلا واّتباع) : ؿقفف 

 .ًمٖمت٤من ٙمّسًموا ٗمتحًم٤مسم

 ٚمٜمّٕمشًم ٙمّسًمسم٤م:  ؾوؿق ، أومّمح ٙمّسًما:  وَج٤مقم٦م ىمتٞمب٦م اسمـ لىم٤م

َّٓ  ٟمٕمش ي٘م٤مل ٓ:  وىم٤مًمقا ، ٛمّٞم٧مًمٚم ٗمتحًموسم٤م   .ّٞم٧معما ٞمفٚمقم يم٤من إذا إ

،  " واشمب٤مع اجلٜم٤مئز ..مخس ؿٚمسعما غمقم ؿٚمسعما طمّؼ  "وذم اًمّمحٞمحلم 

 .( ) " ؿٚمسعما غمقم ؿٚمٛمسًمٚم دم٥م مخس " ؿٚمسعم رواي٦م ذمو

:  سمّٓم٤مل اسمـ ل٘مقًم ٤مً ومالظم .قضمقبًما هٜم٤م " ّؼ حلا " ُمٕمٜمك أنّ  شمبلّم  وىمد

 قبـوضم هٜم٤م سمف رادعما أنّ  واًمّٔم٤مهر ، واًمّّمحب٦م رُم٦محلا طمّؼ  رادعما

 .ٙمٗم٤مي٦مًما

 ٞمؾٚمخلا لىم٤م ، ٦مٚمٝمٛمعمسم٤م ٚمّّسظمّز ًمو ٕمجٛم٦معمسم٤م(  وتشؿقت) : ؿقفف 

  .٦مٚمٝمٛمعموسم٤م ٕمجٛم٦معمسم٤م ي٘م٤مل:  وهمػممه٤م قمبٞمد وأسمق

 ، ٦مٚمٝمٛمعموسم٤م ٕمجٛم٦معمسم٤م ُمِمّٛم٧م ػمخلسم٤م داعٍ  يمّؾ :  ٤مرّي ٟمبٕا اسمـ لوىم٤م

__________________ 
 (. 620) سمرىمؿ   شم٘مّدم احلدي٨م قمـ ومْمؾ اشمب٤مع اجلٜم٤مزة ذم ذح طمدي٨م أيب هريرة  (6)

مخس دم٥م  "(   6626) ح ُمسٚمؿ وإٓ ومٚمٗمٔمف ذم صحٞم، ًمٕمؾَّ اًمِم٤مرح ٟم٘مٚمف سم٤معمٕمٜمك  (6)

  "احلدي٨م ... .ًمٚمٛمسٚمؿ قمغم أظمٞمف
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 . ٟمتٝمكا .ًك سمٛمٕمٜم قاطمدًما ٗمظٚماًم ذم واًمّسلم اًمِّملم دمٕمؾ ٕمربًموا

 ؿمٞمخٜم٤م َجٕمٝم٤م وىمد،  ُمٕمدودة ُمقاضع ذم هق ؾسم،  اً ُمّٓمرد ٞمسًم وهذا

  .ٓمٞمػًم ضمزء ذم ٘م٤مُمقسًما ص٤مطم٥م اًمِّمػمازّي  اًمّديـ ؿمٛمس

 .أيمثرو غمأقم ٕمجٛم٦معمسم٤م اًمّتِمٛمٞم٧م:  قمبٞمد أسمق لىم٤م

  .اًمّرواي٦م وذم ٕمرسمّٞم٦مًما أهؾ ُمـ يمثرًمأل ؽًميمذ هق:  قمٞم٤مض لوىم٤م

 وهق اًمّسٛم٧م ُمـ ُم٠مظمقذ ّٟمفٕ،  ٦مٚمٝمٛمعمسم٤م ظمتٞم٤مرٓا:  ٥مٚمصمٕم لوىم٤م

 ممإ " ٤ممعمإلا ذح " ذم ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ وأؿم٤مر . ٘مقيؿًما واًمّٓمريؼ ٘مّمدًما

  .شمرضمٞمحف

 فًم دقم٤م اإذ ؿمّٛمتف:  شم٘مقل ٕمربًموا،  اًمّتؼميؽ اًمّتِمٛمٞم٧م:  ٘مّزازًما لوىم٤م

 كمّ قم شمزوي٩م ىمّّم٦م ذم دي٨محلا وذم . ٞمفٚمقم سمّرك إذا ٞمفٚمقم وؿمّٛم٧م ، ؼميم٦مًمسم٤م

  .ؼميم٦مًمسم٤م امهل دقم٤م إذا " ٞمٝمامٚمقم ؿمّٛم٧م " سمٗم٤مـمٛم٦م

 أومّمح ٦مٚمٝمٛمعمسم٤م اًمّتسٛمٞم٧م:  لىم٤م،  ؽٚمعما قمبد أيب قمـ اًمّتلم اسمـ ؾوٟم٘م

 اهلل َجع هذا غمقم ومٛمٕمٜم٤مه ، َجٕم٧م إذا رقمكعما ذم سمؾإلا ؾمٛم٧م ُمـ وهق، 

  .ؿمٛمٚمؽ

 واطمد همػم فٚمٟم٘م ويمذا،  ٕمجٛم٦معمسم٤م هق إّٟمام سمؾإلا ؾمٛم٧م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مبف

 .ؿمٛمٚمف جيٛمع سم٠من فًم دقم٤م ؾمّٛمتف ُمٕمٜمك ومٞمٙمقن،  ٕمجٛم٦معمسم٤م أّٟمف

 يسقء سمام اًمِّمخص ومرح وهق،  اًمِّمامشم٦م ُمـ ٕمجٛم٦معمسم٤م هق:  ؾوؿق

 محد إذا أّٟمف أو ، سمف يِمٛم٧م ُمـ طم٤مل ذم يٙمقن أن فًم دقم٤م ومٙم٠مّٟمف،  قمدّوه

  .سم٤مًمِّمٞمٓم٤من هق ومِمٛم٧م يسقءه ُم٤م اًمِّمٞمٓم٤من غمقم ؾأدظم اهلل

 شمرك ٓ:  ي٘م٤مل ، ٘م٤مئٛم٦مًما وهل ؿم٤مُمت٦م َجع اًمِّمقاُم٧م ُمـ هق:  ؾوؿق
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  .ىم٤مئٛم٦م:  أي .ؿم٤مُمت٦م فًم اهلل

 غمقم اًمّٚمٖم٦م أهؾ ؿٚمشمٙم:  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 ٕم٤مـمسًما أنّ  ؽًموذ ، سمديع وهق ومٞمف ٕمٜمكعما يبّٞمٜمقا وملَ  .ٗمٔملمٚماًم اؿمت٘م٤مق

 إذا ومٙم٠مّٟمف ، وٟمحقه ٕمٜمؼًما ُمـ سمف يّتّمؾ وُم٤م رأؾمف ذم قمْمق يمّؾ  حّؾ يٜم

 طم٤مًمف ممإ ؽًمسمذ هب٤م يرضمع رمح٦م اهلل أقمٓم٤مه .ُمٕمٜم٤مه يم٤من اهلل رمحؽ ؾىمٞم

 .شمٖمٞمػم همػم ُمـ طم٤مًمف غمقم وي٘مٞمؿ ٕمٓم٤مسًما ىمبؾ

 ذيًما ؾمٛمتف ممإ قمْمق يمّؾ  رضمع ومٛمٕمٜم٤مه . ٦مٚمٝمٛمعمسم٤م اًمّتسٛمٞم٧م يم٤من وم٢من

 .ٞمفٚمقم يم٤من

 هب٤م تلًما ىمقائٛمف:  أي.  ؿمقاُمتف اهلل ص٤من ٕمٜم٤مهومٛم .ٕمجٛم٦معمسم٤م يم٤من وإن

 .قمتدالٓا قمـ ظمروضمٝم٤م قمـ سمدٟمف ىمقام

 تلًما ىمقائٛمٝم٤م ُم٦مالسمس اًمّداسّم٦م وم٘مقام 5 ىمقاُمف رء يمّؾ  وؿمقاُم٧م:  لىم٤م

 ىمقاُمف هب٤م تلًما ىمقائٛمف ُم٦مالسمس دُمّل ٔا وىمقام ، ٛم٧مٚمؾم إذا هب٤م يٜمتٗمع

 .٤مً ّخّمٚمُم ٟمتٝمكا .وصدر قمٜمؼ ُمـ سمف يّتّمؾ وُم٤م رأؾمف وهل

 ، قضمقبًما ُمرٕا فم٤مهر:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م ( عاضسفا) : قفف ؿ

 حي٥ّم  اهلل إنّ  " ذم اًمبخ٤مري ُمرومققم٤مً  هريرة أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ؾيم غمقم ومحؼ   ، اهلل ومحٛمد قمٓمس وم٢مذا ، اًمّتث٤مؤب ويٙمره ، اًمٕمٓم٤مس

 ." يِمّٛمتف أن ؾمٛمٕمف ؿٍ ٚمُمس

 .ؾم٧ّم  ؿٚمسعما غمقم ؿٚمسعما طمّؼ  " ؿٚمُمس قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م وذم

  ." ومِمّٛمتف اهلل ومحٛمد قمٓمس وإذا .ومٞمٝم٤م ومذيمر
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 ؿٚمٛمسًمٚم دم٥م مخس " هريرة أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ ( ) بخ٤مرّي ًمٚمو

  .٤مً أيْم ؿٚمُمس قمٜمد وهق " اًمّتِمٛمٞم٧م ُمٜمٝم٤م ومذيمر. .ؿٚمسعما غمقم

:  ؾٞم٘مٚموم أطمديمؿ قمٓمس إذا " غميٕم وأيب أمحد قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م وذم

 ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وٟمحقه،  " اهلل يرمحؽ:  قمٜمده ُمـ ؾٞم٘مًمو ، اهلل ٛمدحلا

  .ؽًمُم٤م أيب طمدي٨م

ـٍ  اسمـ سمٔم٤مهره٤م أظمذ ىمد: افؼقل إول   سمف لوىم٤م ، ٙمّٞم٦مًم٤معما ُمـ ُمزي

  .اًمّٔم٤مهر أهؾ َجٝمقر

 .قملم ومرض إّٟمف:  امئٜم٤مٚمقم ُمـ َج٤مقم٦م لىم٤م:  َجرة أيب اسمـ لوىم٤م

 قضمقبًما ٗمظٚمسم ضم٤مء:  لوم٘م٤م،  اًمّسٜمـ طمقار ذم ٘مّٞمؿًما اسمـ وىمّقاه

 ، ومٞمف اًمّٔم٤مهرة " غمقم " ٗمظٚموسم ، ٞمفٚمقم اًمّداّل  " ّؼ حلا " ٗمظٚموسم ، اًمٍّميح

 رؾمقل أُمرٟم٤م : اًمّّمح٤ميبّ  لوسم٘مق ، ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م هل تلًما ُمرٕا وسمّمٞمٖم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 جمٛمقع سمدون يمثػمة أؿمٞم٤مء وضمقب أصمبتقا ٗم٘مٝم٤مءًما أنّ  ري٥م ٓو:  لىم٤م

 .ؿمٞم٤مءٕا هذه

 بٕمضًما سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مي٦م ومرض أّٟمف ممإ:  آظمرون ذه٥م:  افؼقل افثاين

،  ٕمريبّ ًما سمـ سمٙمر وأسمق رؿمٞمد سمـ ٞمدًمقًما أسمق ورضّمحف ، ب٤مىملمًما قمـ ؾم٘مط

 .٦مٚمٜم٤مسمحلا وَجٝمقر ٜمٗمّٞم٦محلا سمف لوىم٤م

 أّٟمف ممإ ٙمّٞم٦مًم٤معما ُمـ وَج٤مقم٦م قّه٤مبًما قمبد ذه٥م:  افؼقل افثافث

__________________ 
 .طمؼ اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ مخس "وإٟمام رواه سمٚمٗمظ ، مَل يروه اًمبخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ  (6)

  "..ومذيمره٤م
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 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ىمقل وهق .امقم٦مجلا قمـ قاطمدًما وجيزئ ، ُمستح٥ّم 

 اًمّّمحٞمح٦م طم٤مدي٨مٕوا ، ٤ميناًمثّ  ٘مقلًما ٞمؾًماًمدّ  طمٞم٨م ُمـ واًمّراضمح

 سمتِمٛمٞم٧م ُمرٕا وم٢منّ  ، ٙمٗم٤مي٦مًما غمقم يمقٟمف شمٜم٤مذم ٓ قضمقبًما غمقم ٦مًماًمّدا

 سمف خي٤مـم٥م ٙمٗم٤مي٦مًما ومٗمرض - ٗملمٚمٙمعما قمٛمقم ذم ورد وإن - ٕم٤مـمسًما

 ومرض إّٟمف َُمـ ىم٤مل وأُّم٤م ، بٕمضًما ؾسمٗمٕم ويس٘مط صّح ٕا غمقم ٛمٞمعجلا

  .قملم ومرض يمقٟمف يٜم٤مذم وم٢مّٟمف،  ُمبٝمؿ غمقم

 :  مجاظة عاضسفا بتشؿقت مرٕا ظؿقم ـم ّص ٌخ  وؿد

 قمٜمد قمٓمس:  ىم٤ملوم٠مظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس  . حيٛمد ملَ  ُمـ:  ّولٕا

 ملَ  اًمذي وم٘م٤مل ، أظمر يِمٛم٧م وملَ  أطمدمه٤م ومِمٛم٧م ، رضمالن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل

 إنَّ :  ىم٤مل ، شمِمٛمتٜمل ومٚمؿ أٟم٤م وقمٓمس٧م ، ومِمٛمتف ومالن قمٓمس:  يِمٛمتف

  .اهلل حتٛمد ملَ  وإٟمؽ ، اهلل محد هذا

 اهلل ومحٛمد أطمديمؿ قمٓمس إذا : سمٚمٗمظ ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ سٚمؿوعم

 .شمِمٛمتقه ومال اهلل حيٛمد ملَ  وإن،  ومِمٛمتقه

 .يِمٛم٧م ملَ  اهلل حيٛمد ملَ  ُمـ أنَّ  .احلدي٨م هذا ُم٘مت٣م:  اًمٜمقوي ىم٤مل

 .؟ ًمٚمتٜمزيف أو ًمٚمتحريؿ ومٞمف اًمٜمٝمل هؾ ًمٙمـ ، ُمٜمٓمقىمف هق:  ىمٚم٧م

  .افثاين ظذ اجلؿفقر

 إذا أٟمف ُمٜمف وي١مظمذ ، ص٤مطمبف يسٛمع أن واًمتِمٛمٞم٧م احلٛمد وأىمؾ:  ىم٤مل

  .يِمٛم٧م ٓ احلٛمد همػم آظمر سمٚمٗمظ أشمك

 قمبٞمد سمـ ؾم٤ممل طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م واًمٜمس٤مئل داود أسمق أظمرج وىمد

:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل وم٘م٤مل ، قمٚمٞمٙمؿ اًمسالم:  وم٘م٤مل رضمٌؾ  قمٓمس:  ىم٤مل إؿمجٕمل
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 .اهلل ومٚمٞمحٛمد أطمديمؿ قمٓمس إذا:  وىم٤مل ، أُمؽ وقمغم قمٚمٞمؽ

 أٟمف اًمس٤مُمع قمرف إذا محد عمـ تِمٛمٞم٧ماًم ينمع أٟمف قمغم سمف واؾمتدل

 سمؾ،  احلٛمد يسٛمع وملَ  اًمٕمٓمس٦م ؾمٛمع ًمق يمام ، يسٛمٕمف ملَ  وإن اهلل محد

 إُمر ًمٕمٛمقم اًمتِمٛمٞم٧م ًمف ينمع وم٢مٟمف،  اًمٕم٤مـمس ذًمؽ ؿمٛم٧م ُمـ ؾمٛمع

  .ومحٛمد قمٓمس عمـ سمف

 اسمـ وطمٙمك.  همػمه دون ؾمٛمٕمف ُمـ يِمٛمتف أٟمف اعمخت٤مر:  اًمٜمقوي وىم٤مل

  .يِمٛمتف أٟمف حورضم،  ومٞمف اظمتالوم٤م اًمٕمريب

 دىمٞمؼ اسمـ واؾمتثٜمك ، مافؽ ظـ وهمػمه سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مٚمف ويمذا:  ىمٚم٧م

 شمِمٛمٞم٧م سملم يٗمرىمقن ٓ ٦مٚمَ ٝمَ ضَم  اًمٕم٤مـمس قمٜمد اًمذيـ أنَّ  قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٞمد

،  محد أٟمف قمٚمؿ ُمـ قمغم ُمتقىمػ واًمتِمٛمٞم٧م ، حيٛمد ملَ  ُمـ وسملم محد ُمـ

 ؟ ٓ أو محد هؾ يٕمٚمؿ ٓ ٕٟمف،  قمٜمده ُمـ ؿمٛمتف وًمق هذا شمِمٛمٞم٧م ومٞمٛمتٜمع

 أن ًمف اؾمتح٥م قمٜمف سمٕمد ُمـ ومسٛمٕمف أطمدٌ  يِمٛمتف وملَ  ومحد قمٓمس وم٢من

  .يسٛمٕمف طملم يِمٛمتف

،  اًمسٜمـ ص٤مطم٥م داود أيب قمـ ضمٞمد سمسٜمد اًمؼم قمبد اسمـ أظمرج وىمد

 سمدرهؿ ىم٤مرسم٤مً  وم٤ميمؽمى،  دمَحِ  اًمِمط قمغم قم٤مـمس٤مً  ومسٛمع ؾمٗمٞمٜم٦م ذم يم٤من فٟمأ

:  لوم٘م٤م؟  ذًمؽ قمـ ومسئؾ ، رضمع صمؿ،  ومِمٛمتف اًمٕم٤مـمس إمم ضم٤مء طمتك

 أهؾ ي٤م:  ي٘مقل ىم٤مئال ؾمٛمٕمقا رىمدوا ومٚمام ، اًمدقمقة جم٤مب يٙمقن فًمٕمٚمَّ 

  .سمدرهؿ اهلل ُمـ اجلٜم٦م اؿمؽمى داود أسم٤م إنَّ  اًمسٗمٞمٜم٦م

حفو داود أسمق أظمرج وم٘مد . ٙم٤مومرًما:  اينـّافث  طمدي٨م ُمـ ٤ميمؿحلا صحَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمٜمد يتٕم٤مـمسقن ٞمٝمقدًما يم٤مٟم٧م:  لىم٤م ؿمٕمرّي ٕا ُمقؾمك أيب
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  ." سم٤مًمٙمؿ حٚمويّم اهلل هيديٙمؿ:  ي٘مقل ومٙم٤من اهلل ؿيرمحٙم ي٘مقل أن رضم٤مء

 إنّ :  اًمّٚمٖم٦م أهؾ ُمـ َُمـ ىم٤مل ىمقل ممإ ٟمٔمرٟم٤م إذا:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ، سم٤مًمّتِمٛمٞم٧م ُمرٕا قمٛمقم ذم ٙمّٗم٤مرًما ؾدظم . ػمخلسم٤م اًمّدقم٤مء اًمّتِمٛمٞم٧م

  .يدظمٚمقا ملَ  سم٤مًمّرمح٦م اًمّتِمٛمٞم٧م ظمّص  ُمـ ممإ ٟمٔمرٟم٤م وإذا

،  ٥مًمٖم٤مًما غمقم سمٜم٤مه سم٤مًمّرمح٦م سم٤مًمّدقم٤مء ٛمٞم٧ماًمّتِم ظمّص  ُمـ ؾَّ ٕمًمو:  لىم٤م

  .اًمّٚمٖم٦م ذم ٗمظٚماًم قضعًم شم٘مٞمٞمد ّٟمفٕ

 .اًمنّمع طمٞم٨م ُمـ وأُّم٤م ، اًمّٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ أٟمِم٠مه بح٨مًما وهذا:  ٧مٚمىم

 ، سم٤مًمّتِمٛمٞم٧م ُمرٕا ؼٚمُمٓم ذم يدظمٚمقن أّّنؿ غمقم دال   ُمقؾمك أيب ومحدي٨م

 ب٤ملًما حالوإص داي٦مهلسم٤م ؿهل اًمّدقم٤مء وهق خمّمقص شمِمٛمٞم٧م ؿهل ٙمـًم

 وم٢مّّنؿ،  ٛملمٚمسعما شمِمٛمٞم٧م فالسمخ ، ؽًمذ ُمـ ُم٤مٟمع ٓو .اًمِّم٠من وهق

  .ٙمّٗم٤مرًما فالسمخ سم٤مًمّرمح٦م اًمّدقم٤مء أهؾ

 فم٤مهر وم٢منّ  . ثالاًمثّ  غمقم ومزاد ٕمٓم٤مسًما ُمٜمف شمٙمّرر إذا زيمقمعما:  ثفافّثا

 .أيمثر أو واطمدة قمٓمس ُمـ يِمٛمؾ سم٤مًمّتِمٛمٞم٧م ُمرٕا

 سمـ دحمٛمّ  ـمريؼ ُمـ "ٗمردعما دبٕا" ذم بخ٤مرّي ًما أظمرج ٙمـًم

 وصمٜمتلم واطمدة يِمّٛمتف : لىم٤م هريرة أيب قمـ ٘مؼمّي عما ؾمٕمٞمد قمـ نالقمج

 ُمـ ٤مً ُمقىمقوم أظمرضمف هٙمذا ." زيم٤مم ومٝمق ؽًمذ سمٕمد يم٤من وُم٤م ، ٤مً صمالوصم

 .قمٜمف قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م

 ؽًميمذ نالقمج اسمـ قمـ ٘مّٓم٤منًما حيٞمك ـمريؼ ُمـ داود أسمق وأظمرضمف

،  نالقمج اسمـ قمـ ٞم٨مٚماًم رواي٦م ُمـ وأظمرضمف،  " أظم٤مك ؿمّٛم٧م " ٗمٔمفًمو

َّٓ  ٛمفٚمأقم ٓ : ومٞمف لوىم٤م   .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ رومٕمف إ
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  .٤مً أيْم نالقمج اسمـ قمـ ىمٞمس سمـ ُمقؾمك ورومٕمف:  داود أسمق لىم٤م

 قمٓمس إن : رومٕمف أسمٞمف قمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد قمـ " قـّم٠معما " وذم

  .ُمْمٜمقك إّٟمؽ:  ؾوم٘م قمٓمس إن صمؿّ  ، ومِمّٛمتف قمٓمس إن صمؿّ  ، ومِمّٛمتف

 .اًمّراسمٕم٦م أو ث٦مًماًمّث٤م سمٕمد ريأد ٓ:  سمٙمر أيب اسمـ لىم٤م

 سمـ اهلل قمبد قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمبد وأظمرضمف ، ضمّٞمد ُمرؾمؾ وهذا

 .زيم٤مم ومٝمق ؽًمذ سمٕمد يم٤من ومام ، ٤مً صمالصم ومِمّٛمتف : لىم٤م أسمٞمف قمـ سمٙمر أيب

 ، ٤مً صمالصم ؿمّٛمتقه : ٕم٤مصًما سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

 اهلل قمبد ـمريؼ وُمـ ، ٤مً أيْم ُمقىمقف .رأؾمف ُمـ خيرج داء ومٝمق زاد وم٢من

 ذم فًم لوم٘م٤م،  قمٓمس صمؿّ ،  ومِمّٛمتف قمٜمده قمٓمس رضمالً  أنّ :  اًمّزسمػم سمـ

 قمٛمر سمـ اهلل قمبد ـمريؼ وُمـ . ٤مً أيْم ُمقىمقف . ُمْمٜمقك أٟم٧م:  اًمّراسمٕم٦م

 ." ث٦مًماًمّث٤م ذم " لىم٤م ٙمـًم،  ُمثٚمف

 زاد وم٢من ، ثالصم وسمٞمٜمف سمٞمٜمؽ ُم٤م ؿمّٛمتف:  ٥مًمـم٤م أيب سمـ كمّ قم ـمريؼ وُمـ

 يِمّٛم٧م:  ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق دقمب وأظمرج،  "ريح ومٝمق

 .٤مً صمالصم ٕمٓم٤مسًما ٞمفٚمقم شمت٤مسمع إذا ٕم٤مـمسًما

 أن وم٤مًمّسٜم٦ّم ٤مً ُمتت٤مسمٕم ٕمٓم٤مسًما شمٙمّرر إذا:  "ذيم٤مرٕا" ذم اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ؿٚمُمس صحٞمح ذم رويٜم٤مه ، ُمّرات ثالصم يبٚمغ أن ممإ ُمّرة ؾٙمًم يِمّٛمتف

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؾمٛمع أّٟمف،  يمقعٕا سمـ ٛم٦مٚمؾم قمـ واًمؽّمُمذّي  داود وأيب

 فًم لوم٘م٤م،  أظمرى قمٓمس صمؿّ  ، اهلل يرمحؽ:  فًم لوم٘م٤م رضمؾ قمٜمده وقمٓمس

 داود أسمق وأُّم٤م ، ؿٚمُمس رواي٦م ٗمظًم هذا .ُمزيمقم اًمّرضمؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ؿم٤مهد وأٟم٤م .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمٜمد رضمٌؾ  قمٓمس : ٛم٦مٚمؾم لىم٤م:  ٓوم٘م٤م واًمؽّمُمذّي 
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،  ث٦مًماًمّث٤م أو اًمّث٤مٟمٞم٦م قمٓمس صمؿّ  ، اهلل يرمحؽ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل فًم لوم٘م٤م، 

،  ُمفاليمٟمتٝمك ا ." ُمزيمقمٌ  رضمٌؾ  هذا ، اهلل يرمحؽ:  اهلل رؾمقل لوم٘م٤م

 .ٞمفٚمقم سم٤مًمّسامع ظمّٓمف ٞمٝم٤مٚمقم ٟمسخ٦م ُمـ ٧مٚموٟم٘م

 ٕم٤مـمسًمٚم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف إقم٤مدة ُمـ واًمؽّمُمذّي  داود أيب ممإ ٟمسبف ذيًموا

 ٤مً أيْم أظمرضمف وم٘مد ، ؾم٠مسمّٞمٜمف يمام ٟمسخٝم٤م ُمـ رء ذم ٞمسًم،  اهلل يرمحؽ

 ُم٤مضمف واسمـ واًمٜمّس٤مئّل  "تخرضمٞمٝمامُمس" ذم ٟمٕمٞمؿ وأسمق قمقاٟم٦م أسمق

 قمٛمؾ " ذم ٤مً أيْم ٟمٕمٞمؿ وأسمق اًمّسٜمّّل  واسمـ ؿمٞمب٦م أيب واسمـ وأمحد واًمّدارُمّل 

 " اًمِّمٕم٥م " ذم بٞمٝم٘مّل ًموا "صحٞمحف" ذم طمّب٤من واسمـ " ٦مٚمٞمٚمواًم ٞمقمًما

 وهق،  أسمٞمف قمـ ٛم٦مٚمؾم سمـ إي٤مس قمـ قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م رواي٦م ُمـ يمّٚمٝمؿ

  .ؿٚمُمس ُمٜمف أظمرضمف ذيًما قضمفًما

 ذم اهلل يرمحؽ إقم٤مدة ُمٜمٝمؿ أطمدٍ  قمٜمد ٞمسًمو ، ُمتٗم٤موشم٦م فمٝمؿٗم٤مًموأ

 .دي٨محلا

 قمٓمس صمؿّ  " قمٜمدمه٤م أنّ ،  واًمؽّمُمذّي  داود أيب ممإ ٟمسبف ُم٤م ؽًمويمذ

،  " قمٓمس رضمالً  أنّ  " داود أيب ٗمظًم وم٢منّ  ، ٟمٔمرٌ  ومٞمف " ث٦مًماًمّث٤م أو اًمّث٤مٟمٞم٦م

َّٓ  ؾمقاء ؿٚمُمس ؾمٞم٤مق ُمثؾ ب٤مىملًموا  .أظمرى ؾي٘م ملَ  أّٟمف إ

 وم٢مّٟمف،  " قمٓمس صمؿّ  " ىمقًمف ممإ اًمٜمّقوّي  ذيمره ُم٤م ُمثؾ ُمذّي اًمؽّم  ٗمظًمو

،  قمٜمده ب٤مركعما اسمـ رواي٦م وهذه ، ؾمقاء داود أيب ُمثؾ سمٕمده ذيمره

،  ب٤مركعما اسمـ رواي٦م غمقم سمف لوم٠مطم٤م،  ٘مّٓم٤منًما حيٞمك رواي٦م ُمـ وأظمرضمف

َّٓ  ٟمحقه:  لوم٘م٤م :  ؿمٕمب٦م رواي٦م وذم . ُمزيمقم أٟم٧م . اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم فًم لىم٤م أّٟمف إ

 ث٦مًماًمّث٤م ذم فًم لىم٤م " ُمٝمدّي  سمـ اًمّرمحـ قمبد رواي٦م وذم . ٘مّٓم٤منًما حيٞمك لىم٤م
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 ." ُمزيمقم أٟم٧م: 

 اًمّرواي٤مت وأيمثر . قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م قمـ رووه رسمٕم٦مٕا ءٓوه١م

 .ث٦مًمٚمّث٤مًم شمٕمّرض ومٞمٝم٤م ٞمسًم ذيمقرةعما

 ذم " َُمـ ىم٤مل رواي٦م غمقم " ث٦مًماًمّث٤م ذم " َُمـ ىم٤مل اًمؽّمُمذّي  ورضّمح

 ." اًمّث٤مٟمٞم٦م

 ذيمره ُم٤م يقاومؼ.  ٘مّٓم٤منًما حيٞمك رواي٦م ُمـ دي٨محلا وضمدت وىمد

 ؼمّ ًما قمبد واسمـ "ُمّمٜمّٗمف" ذم أصبغ سمـ ىم٤مؾمؿ أظمرضمف ُم٤م وهق . اًمٜمّقوّي 

 سمِّم٤مر سمـ حمّٛمد طمّدصمٜم٤م مالاًمّس  قمبد سمـ حمّٛمد طمّدصمٜم٤م:  لىم٤م ـمري٘مف ُمـ

 قمٜمد رضمٌؾ  قمٓمس " ٗمظٚمسم ومذيمره قمٙمرُم٦م طمّدصمٜم٤م ٘مّٓم٤منًما حيٞمك طمّدصمٜم٤م

:  ث٦مًماًمّث٤م ذم فًم لوم٘م٤م قمٓمس صمؿّ  ، ومِمّٛمتف قمٓمس صمؿّ  ، ومِمّٛمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 ُم٤ممإلا أظمرضمف وىمد . ومِمّٛمتف قمٓمس صمؿّ  . ومٞمف رأي٧م هٙمذا .ُمزيمقم أٟم٧م

 اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م،  ث٦مًمواًمّث٤م اًمّث٤مٟمٞم٦م قمٓمس صمؿّ  " ٗمٔمفًمو . ٘مّٓم٤منًما حيٞمك قمـ أمحد

 .ُمزيمقم اًمّرضمؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص

 شمرك غمقم يمثرٕا ٙمـًم،  دي٨محلا هذا ٗمظًم ذم ؿمديد فالاظمت وهذا

  .مموٕا سمٕمد ًمّتِمٛمٞم٧ما ذيمر

:  لىم٤م آظمر ٗمظٍ ٚمسم قمٙمرُم٦م قمـ ويمٞمع ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف

 ُمـ يمّٚمف دي٨محلا ؾوضمٕم . ُمزيمقم ومٝمق زاد ومام 5 ٤مً صمالصم ٕم٤مـمسًما يِمّٛم٧م

 .اًمّتِمٛمٞم٧م شمٙمرير وأوم٤مد . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ٗمظًم

 ؾَّ ٕمًمو ، ؾمٞم٤مىمف ذم قمٙمرُم٦م أصح٤مب َجٞمع ٗم٦مًمخ٤معم ؿم٤مّذة رواي٦م وهل

 وم٢من ، ُم٘م٤مًٓ  طمٗمٔمف ذم وم٢منّ  . ٤مً ويمٞمٕم سمف طمّدث ٤معمَّ  ذيمقرعما قمٙمرُم٦م ُمـ ؽًمذ
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 .هريرة أسمق دي٨محل ىمقّي  ؿم٤مهد ومٝمق حمٗمقفم٦م يم٤مٟم٧م

 محد إذا ثالصم غمقم يزد ملَ  ُم٤م ٕم٤مـمسًما شمِمٛمٞم٧م ُمنموقمّٞم٦م ُمٜمف ويستٗم٤مد

 ٞمفٚمقم ٕمٓم٤مسًما ب٦مٚمٖمًم حيٛمد وملَ  شمت٤مسمع قٚموم ، ٓ أم قمٓم٤مؾمف شمت٤مسمع ؾمقاء.  اهلل

  .؟ ٛمدحلا سمٕمدد يِمّٛم٧م ؾومٝم . ٕمٓم٤مسًما سمٕمدد ٛمدحلا يمّرر صمؿّ ، 

 .ٟمٕمؿ ؼمخلا وفم٤مهر .ٟمٔمرٌ  ومٞمف

 اًمٜمّٝمل هريرة أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّسٜمّّل  واسمـ غميٕم أسمق أظمرج وىمد

 ٞمسفٚمضم ٞمِمّٛمتفٚموم أطمديمؿ قمٓمس إذا : ٗمٔمفًمو ، ثالصم سمٕمد اًمّتِمٛمٞم٧م قمـ

  .ثالصم سمٕمد يِمّٛمتف ٓو ، ُمزيمقم ومٝمق ثالصم غمقم زاد وم٢من ،

  .صحٞمح إؾمٜم٤مده وسم٤مىمل ، طم٤مًمف ّ٘مؼأحت ملَ  رضمؾ ومٞمف:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 دي٨محلوا ، ّراينّ حلا داود أيب سمـ ٞمامنٚمؾم هق ذيمقرعما اًمّرضمؾ:  ٧مٚمىم

 ي٘م٤مل وأسمقه . ُمقصّمؼ وحمّٛمد ، أسمٞمف قمـ ٞمامنٚمؾم سمـ حمّٛمد رواي٦م ُمـ قمٜمدمه٤م

  .ُم٠مُمقن ٓو سمث٘م٦مٍ  ٞمسًم:  اًمٜمّس٤مئّل  ومٞمف لىم٤م ، ضٕمٞمػ ّراينّ حلا فًم

 قمـ واًمؽّمُمذّي  داود أيب ؾمٜمـ ذم رويٜم٤مه ذيًما وأُّم٤م:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ٕم٤مـمسًما يِمّٛم٧م:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م : لىم٤م اًمّّمح٤ميبّ  روم٤مقم٦م سمـ قمبٞمد

  .ضٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق . الوم ؿمئ٧م وإن،  ومِمّٛمتف ؿمئ٧م وم٢من زاد وم٢من ٤مً صمالصم

  .جمٝمقل وإؾمٜم٤مده ، همري٥م دي٨محلا هذا:  اًمؽّمُمذّي  ومٞمف لىم٤م

 ٖمراسم٦مًما ُمـ مزٚمي ٓ إذا ، سمجّٞمدٍ  ٞمسًم اًمّْمٕمػ ٞمفٚمقم ىمفالإـم:  ٧مٚمىم

 َجٞمع يرد ؿٚموم جمٝمقًٓ  سمٙمقٟمف إؾمٜم٤مده اًمؽّمُمذّي  وصػ وأُّم٤م ، اًمّْمٕمػ

 اؾمؿ شمٖمٞمػم روايتف ذم وىمع وإّٟمام ، ُمقصّم٘مقن ُمٕمٔمٛمٝمؿ وم٢منّ  ؾمٜم٤مدإلا رضم٤مل

 .ُمٜمٝمؿ اصمٜملم وإهب٤مم رواشمف سمٕمض
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 سمـ مالاًمّس  قمبد ـمريؼ ُمـ ٤مً ُمٕم أظمرضم٤مه واًمؽّمُمذّي  داود أسم٤م أنّ  ؽًموذ

  : ػاؾاخت ثؿّ  ، ّرمحـاًم قمبد سمـ يزيد قمـ طمرب

 قمـ ح٦مٚمـم أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ حيٞمك قمـ ومٗمٞمٝم٤م . داود أيب رواية ؾلّما

 ، طمسـ إؾمٜم٤مد وهذا ، أسمٞمٝم٤م قمـ روم٤مقم٦م سمـ قمبٞمد سمٜم٧م قمبٞمدة أو محٞمدة أُّمف

 ُمـ طمرب سمـ مالاًمّس  وقمبد،  ؾم٠مسملّم  يمام ُمرؾمؾ ؽًمذ ُمع دي٨محلوا

 ذم دوقص وهق،  ينّ ٓاًمّدا دًمظم٤م أسمق هق ويزيد . اًمّّمحٞمح رضم٤مل

 .ُمٕملم سمـ حيٞمك وصّم٘مف إؾمح٤مق سمـ وحيٞمك ، رء طمٗمٔمف

 وذيمره٤م ، ح٦مٚمـم أيب سمـ إؾمح٤مق زوضمٝم٤م ٤مً أيْم قمٜمٝم٤م روى محٞمدة وأُّمف

 .اًمّت٤مسمٕملم صم٘م٤مت ذم طمّب٤من اسمـ

 اًمٜمّبّل  قمٝمد ذم دًمو ٙمقٟمفًم اًمّّمح٤مسم٦م ذم ذيمروه روم٤مقم٦م سمـ قمبٞمد وأسمقه٤م

  .امقمفؾم يّمّح  وملَ :  لىم٤م ، اًمّسٙمـ اسمـ فًمىم٤م ، رؤي٦م فًمو،  ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمؽّمُمذّي  قمٜمد أسمٞمف قمـ وطمديثف،  ٦مٚمُمرؾم روايتف:  بٖمقّي ًما لوىم٤م

 .وهمػممه٤م واًمٜمّس٤مئّل 

 قمـ ح٦مٚمـم أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ قمٛمر قمـ ومٗمٞمٝم٤م . افّسمذيّ  رواية وأّما

 يٛمٕمـ ملَ  ويم٠مّٟمف ، أسم٤مه٤م ٓو أُّمف يسؿّ  وملَ  . قمٛمر ؾماّمه يمذا . أسمٞمٝم٤م قمـ أُّمف

 .ومٞمف اًمٜمّٔمر

 وأنّ  ، سمٛمجٝمقلٍ  ٞمسًم أّٟمف شمبلّم  وىمد . ٝمقلجم إؾمٜم٤مد إّٟمف:  لىم٤م صمؿّ 

 ؾمٗمٞم٤من سمـ سـحلا أظمرضمف وم٘مد ، قمٛمر ٓ إؾمح٤مق سمـ حيٞمك اًمّّمقاب

،  طمرب سمـ مالاًمّس  قمبد ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ ٟمٕمٞمؿ وأسمق اًمّسٜمّّل  واسمـ

 .ٕمتٛمدعما وهق . ؿمؽ   سمٖمػم محٞمدة:  وىم٤مًمقا ، إؾمح٤مق سمـ حيٞمك:  وم٘م٤مًمقا
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 ٙمـًم - جمٝمقل ومٞمف يم٤من نوإ - دي٨محلا هذا:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 مموٕوم٤م ، ٞمسٚمجًمٚم وشمقّدد ٦مٚموص سمخػمٍ  دقم٤مء ّٟمفٕ،  سمف ٕمٛمؾًما يستح٥ّم 

  .ؿٚمأقم واهلل .سمف ٕمٛمؾًما

 ٤مً صمالصم يِمّٛم٧م أّٟمف غمقم روم٤مقم٦م سمـ قمبٞمد طمدي٨م دلَّ :  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لوىم٤م

 هب٤م ٕمٛمؾًموم٤م . ىمبقهل٤م جي٥م زي٤مدة وهل ، ؽًمذ سمٕمد ُمزيمقم أٟم٧م وي٘م٤مل، 

  .ممأو

 ي٘مقل ؾه.  ػقاؾاخت امءؾعفا أنّ :  ٕمريبّ ًما اسمـ قمـ قوّي اًمٜمّ  طمٙمك صمؿّ 

 ذظ؟  اًمّراسمٕم٦م أو ث٦مًماًمّث٤م أو اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم ُمزيمقم أٟم٧م قمٓم٤مؾمف شمت٤مسمع ـعم

 . ث٦مًماًمّث٤م ذم واًمّّمحٞمح .أؿقال

،  ُمرض سمؽ ذيًما نّ ٕ،  سمٕمده٤م يِمّٛم٧م ممّـ س٧مًم إّٟمؽ وُمٕمٜم٤مه:  لىم٤م

 .بدنًما ظمّٗم٦م قمـ اًمٜم٤ّمؿمئ حٛمقدعما ٕمٓم٤مسًما ُمـ ٞمسًمو

،  مموٕا سمٓمريؼ يِمّٛم٧م أن ومٞمٜمبٖمل ٤مً ُمرض يم٤من وم٢مذا:  ؾىمٞم وم٢من:  لىم٤م

  فًم يدقمك ٙمـًم . ٟمٕمؿ:  ٜم٤مٚمىم ، همػمه ُمـ اًمّدقم٤مء ممإ أطمقج ّٟمفٕ
ٍ
 سمدقم٤مء

 ؿٚمسعما دقم٤مء ضمٜمس ُمـ ؾسم،  ٕم٤مـمسًمٚم نموععما سم٤مًمّدقم٤مء ٓ ئٛمفالي

 .ٕم٤مومٞم٦مًمسم٤م ؿٚمٛمسًمٚم

 اًمّتِمٛمٞم٧م ّرريٙم:  لىم٤م أّٟمف،  افّشاؾعّقة بعض قمـ ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ وذيمر

َّٓ  ٕمٓم٤مسًما شمٙمّرر إذا  .سم٤مًمِّمٗم٤مء فًم ومٞمدقمق ُمزيمقم أّٟمف يٕمرف أن إ

َّٓ  اًمّتٙمرار ي٘متض ٕمٛمقمًما أنّ  وشم٘مريره:  لىم٤م  وهق ٦مٚمٕمًما ُمقضع ذم إ

 . اًمّزيم٤مم

 نّ ٕ،  سم٤مًمّزيم٤مم ؿٚمٕمًما قمٜمد سم٤مًمّتِمٛمٞم٧م ُمرٕا يس٘مط هذا وقمٜمد:  لىم٤م
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 .أصالً  ٤مً ٤مُمزيم سمف أنّ  ؿٚمقم ُمـ يِمّٛم٧م ٓ أن ي٘متض سمف ٞمؾٚماًمّتٕم

 هق ؾٚمٕمعما ٞمسًمو،  ٞمؾٚماًمّتٕم دون ٦مٚمٕمًما هق ذيمقرعما سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مبف

 سمٕمد اًمؽّمك هق ؾٚمٕمعما ؾسم ، تفٚمقم سمٕمٛمقم ٞمفٚمقم ٙمؿحلا ٞمٕمؿّ ًم اًمؽّمك ؼٚمُمٓم

  .ُمزيمقم ّٟمفٕ اًمّتِمٛمٞم٧م شمٙمّرر زمٚمي ٓ:  ؾىمٞم ومٙم٠مّٟمف ، اًمّتٙمرير

 .اًمّتٙمرار قمـ اًمٜم٤ّمؿمئ٦م ِمّ٘م٦معما سمٛمٜم٤مؾمب٦م ويت٠مّيد:  لىم٤م

 .اًمّتِمٛمٞم٧م يٙمره ُمـ ٕم٤مـمسلمًما قمٛمقم ُمـ خيّص  ممّـ : ابعافرّ 

 ُمـ قمرف ُمـ أنّ  ممإ ؿٚمٕمًما أهؾ سمٕمض ذه٥م:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 فًم ي١مّهؾ أن ٚمّتِمٛمٞم٧مًم ًٓ الإضم يِمّٛم٧م ٓ أّٟمف اًمّتِمٛمٞم٧م يٙمره أّٟمف فًمطم٤م

 ـعم ؾمٜم٦ّم هل:  ٜم٤مٚمىم ؟ ؽًمذًم اًمّسٜم٦ّم يؽمك يمٞمػ:  ؾىمٞم وم٢من،  يٙمرهف ُمـ

 مالاًمّس  ذم ؽًمذ ويّٓمرد:  لىم٤م .الوم قمٜمٝم٤م ورهم٥م يمرهٝم٤م ـُم وم٠مُّم٤م ، أطمّبٝم٤م

  .ٕمٞم٤مدةًموا

َّٓ  ؽًمذ ُمـ يٛمتٜمع ٓ أّٟمف قمٜمدي ذيًموا:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م  ُمـ إ

 ٛمتٙمؼّم ًمٚم وُمٜم٤مىمْم٦م ُمرًمأل اُمتث٤مًٓ  ومٞمِمّٛم٧م همػمه وم٠مُّم٤م ، اً رضر ُمٜمف ظم٤مف

  .اًمّتِمٛمٞم٧م لالإضم ُمـ ممأو وهق ، ؽًمذ ذم سقرشمفًم اً ويمّس ُمراده ذم

 ؿٚمسعما يٜم٤مؾم٥م ومٝمق .سم٤مًمّرمح٦م دقم٤مء اًمّتِمٛمٞم٧م ٗمظًم أنّ  وي١مّيده : ٧مٚمىم

  .ؿٚمأقم واهلل .يم٤من ُمـ ٤مً يم٤مئٜم

 ُم٤ممإلوا قمٓمس ُمـ ٤مً أيْم يستثٜمك:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م:  امسخلا

 ُمرٕوا ٕم٤مـمسًما ؾمٛمع ُمـ سمتِمٛمٞم٧م ُمرٕا يتٕم٤مرض وم٢مّٟمف ، خيٓم٥م

 شمدارك ُمٙم٤منإل ٟمّم٤متإلا واًمّراضمح ، ٓمٞم٥مخلا ؾمٛمع ـعم ٟمّم٤متإلسم٤م

 ُم٤ممإلوا مالٙمًما سمتحريؿ ؾىمٞم إن ؾمّٞمام ٓو،  ٓمٞم٥مخلا ومراغ سمٕمد ّتِمٛمٞم٧ماًم
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،  ٓمٞم٥مخلا يٗمرغ طمّتك اًمّتِمٛمٞم٧م شم٠مظمػم يتٕملّم  ؾومٝم.  هذا غموقم ، خيٓم٥م

  .؟ .ؿم٤مرةإلسم٤م اًمّتِمٛمٞم٧م فًم ينمع أو

 ؽًميمذ ٙمؿحلوم٤م ظمٓمبتف ذم واؾمتٛمرّ  ومحٛمد ٓمٞم٥مخلا ٕم٤مـمسًما يم٤من قٚموم

  .شمِمٛمٞمتف ينمع أن يٛمتٜمع الوم ٞمِمّٛم٧مًم ٞمالً ٚمىم ومقىمػ محد وإن، 

 ٦مًمطم٤م ذم قمٓم٤مؾمف قمٜمد يم٤من ـُمَ ،  يستثٜمك أن يٛمٙمـ ممّـ:  افّسادس

 ومٞم١مظّمر .امقم٦مجلا ذم أو ءالخلا غمقم يم٤من إذا يمام ، اهلل ذيمر ومٞمٝم٤م ٞمفٚمقم يٛمتٜمع

 يستحّؼ  ؾه،  ٦مًم٤محلا ؽٚمشم ذم ومحٛمد ػًمظم٤م قٚموم . ومٞمِمّٛم٧م اهلل حيٛمد صمؿّ 

 .ٟمٔمرٌ  ومٞمف ؟ .اًمّتِمٛمٞم٧م

 ػًم٤محلا أراده ُم٤م ؾسمٗمٕم:  أي ( ؿؼِس ادُ  أو ؼسؿفا وإبرار ): ؿقفف 

 .افّسغ ضبط يف ػؾواخت . اً سم٤مرّ  ؽًمسمذ ٞمّمػمًم

 .وم٤مقمؾ اؾمؿ أّٟمف غمقم أّوًمف وضؿّ  ٙمّسًمسم٤م أّّن٤م : شفقردؾا

 ُمثؾ لٛمٗمٕمقًمٚم ي٠ميت ىمد ّمدرعموا ، ىمس٤ممإلا:  أي .سمٗمتحٝم٤م:  ؾوؿق

 .أظمرضمتف ويمذا . دظم٤ملإلا سمٛمٕمٜمك ُمدظمالً  تفٚمأدظم

،  ٘مس٤مُم٦مًما ُمـ وأصٚمف ، ػٚمحلا سمٗمتحتلم ٘مسؿًما:  وهمػمه اًمّراهم٥م لىم٤م

 .ػٚمطم يمّؾ  ذم ؾاؾمتٕمٛم صمؿّ  ، ٘متقلعما ٞم٤مءًمأو غمقم تلًما يامنٕا وهل

 أؿسؿت أو باهلل أؿسؿت ؿال ؾقؿـ اختؾػ:  ادـذر ابـ ؿال

  ( ).جمردة

__________________ 
وأىمسٛمقا }: سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور ( 6)

ومقاهلل ي٤م رؾمقل اهلل ، ًمتحدصمٜمل : ىم٤مل أسمق سمٙمر : ب٤مس وىم٤مل اسمـ قم {سم٤مهلل ضمٝمد أيامّنؿ

 .صمؿ أورد أطمدي٨َم ُمٜمٝم٤م طمدي٨ُم اًمب٤مب .ٓ شم٘مسؿ: سم٤مًمذي أظمٓم٠مت ذم اًمرؤي٤م ، ىم٤مل 

ُمقضع  "ٓ شم٘مسؿ  "واًمٖمرض ُمٜمف هٜم٤م ىمقًمف ( : 66/636) "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  
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 قمٛمر اسمـ قمٜمف ذًمؽ يرو وممـ ، ي٘مّمد مل وإن يٛملم هل:  ؿقم ؾؼال

 .واًمٙمقومٞمقن يواًمثقر اًمٜمخٕمل ىم٤مل وسمف ، قمب٤مس واسمـ

  .يٜمقي أن إٓ يٛمٞمٜم٤مً  شمٙمقن ٓ:  إـثرون وؿال

َّٓ  يٛمٞمٜم٤مً  شمٙمقن ٓ جمردة وأىمسٛم٧م يٛمٞمٜم٤مً  سم٤مهلل أىمسٛم٧م:  مافؽ وؿال  إ

 .ٟمقى إن

 ، ٟمقى وًمق أصالً  يٛمٞمٜم٤مً  شمٙمقن ٓ اعمجردة:  افشاؾعل اإلمام وؿال

  .يٛمٞمٜم٤م شمٙمقن ٟمقى إن سم٤مهلل وأىمسٛم٧م

  .أصال يٛمٞمٜم٤م شمٙمقن ٓ:  إشحاق وؿال

 .يم٤مًمث٤مين:  وظـف,  يم٤مٕول:  أمحد وظـ

 ىمسامً  سم٤مهلل أىمسٛم٧م اًمت٘مدير ٕنَّ  ضمزُم٤مً  ومٞمٛملم سم٤مهلل ىمسامً  ىم٤مل إن:  وظـف

 سم٤مهلل أًمٞم٦م ىم٤مل ًمق ويمذا ،

 اعمٔمٚمقُملم ذم قم٤مم   وهق ، يمٗم٤مي٦م ومرض هق( وكك ادظؾقم ) : ؿقفف 

 .اجلٛمٞمع سمف خم٤مـم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض أنَّ  قمغم سمٜم٤مء اًمٜم٤مسيـ ذم ويمذًمؽ

 .اًمراضمح وهق

__________________ 
 .أىمسٛم٧م: ٤مل إن ُمـ ىم: وم٠مؿم٤مر اًمبخ٤مري إمم اًمردر قمغم ُمـ ىم٤مل  "ٓ حتٚمػ  "ىمقًمف 

َّٓ وٕٟمف ًمق ىم٤مل سمدل أىمسٛم٧م طمٚمٗم٧ُم مل شمٜمٕم٘مد اشمٗم٤مىم٤ًم ، اٟمٕم٘مدت يٛمٞمٜم٤ًم  ، إن ٟمقى اًمٞمٛملم  إ

سم٢مسمرار اًم٘مسؿ ، ومٚمق يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصأو ىمّمد اإلظمب٤مر سم٠مٟمف ؾمبؼ ُمٜمف طمٚمػ ، وأيْم٤ًم وم٘مد أُمر 

أىمسٛم٧م يٛمٞمٜم٤ًم ٕسمرَّ أسم٤م سمٙمر طملم ىم٤مهل٤م ، وُمـ صمؿ أورد طمدي٨م اًمؼماء قم٘مبف ، وهلذا أورد 

إؿم٤مرة إمم أّن٤م ًمق يم٤مٟم٧م يٛمٞمٜم٤ًم ًمٙم٤من  "ًمق أىمسؿ قمغم اهلل ٕسمره  "طم٤مرصم٦م آظمر اًمب٤مب  طمدي٨م

ٕٟمف رأس أهؾ اجلٜم٦م ُمـ هذه إُُّم٦م ، وأُم٤م طمدي٨م أؾم٤مُم٦م ، أسمق سمٙمر أطمؼَّ سم٠من يؼمَّ ىمسٛمف 

 "، وم٤مًمٔم٤مهر أّن٤م أىمسٛم٧م طم٘مٞم٘م٦م ، وم٘مد شم٘مدم ذم اجلٜم٤مئز سمٚمٗمظ  ملسو هيلع هللا ىلصذم ىمّم٦م سمٜم٧م اًمٜمبل 

 اٟمتٝمك .واهلل أقمٚمؿ ." شُم٘مسؿ قمٚمٞمف ًمٞم٠مشمٞمٜمٝم٤م
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 إٟمٙم٤مره قمغم يؽمشم٥م ملَ  إذا وطمده قمٚمٞمف اًم٘مدرة ًمف ُمـ قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  ويتٕملم

 يٗمٞمد ٓ أٟمف فمٜمف قمغم همٚم٥م أو ؿقمٚمِ  ومٚمق ، اعمٜمٙمر ُمٗمسدة ُمـ أؿمد ُمٗمسدة

 ومٚمق ، اعمذيمقر سم٤مًمنمط آؾمتحب٤مب أصؾ وسم٘مل اًمقضمقب ؾم٘مط

 .ختػم اعمٗمسدشم٤من شمس٤موت

 ُمع اًمٜمٍْم  وي٘مع .فمٚمام ؾاًمٗمٕم سمٙمقن قم٤معم٤مً  يٙمقن أن اًمٜم٤مِس  طُ وْذ 

 إٟمس٤مٟم٤م أٟم٘مذ يمٛمـ وىمققمف ىمبؾ ي٘مع وىمد ، طم٘مٞم٘م٦م طمٞمٜمئذ وهق اًمٔمٚمؿ وىمقع

 وهق سمٕمد ي٘مع وىمد،  يبذًمف ملَ  إن وهدده فمٚمام سمامل ـم٤مًمبف إٟمس٤من يد ُمـ

 .يمثػم

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل ،  أٟمس قمـأظمرج اًمِمٞمخ٤من  :تؽؿقؾ 

 إذا أٟمٍمه ، اهلل ٤م رؾمقَل ي:  رضمٌؾ  وم٘م٤مل ، ُمٔمٚمقُم٤مً  أو فم٤معم٤مً  أظم٤مك اٟمٍم

 أو ، حتجزه:  ىم٤مل ؟ أٟمٍمه يمٞمػ فم٤معم٤م يم٤من إذا أومرأي٧م ، ُمٔمٚمقُم٤مً  يم٤من

 ".ٟمٍمه ذًمؽ وم٢منَّ  . اًمٔمٚمؿ ُمـ ، متٜمٕمف

 ومٚمٞمٜمٝمف فم٤معم٤مً  يم٤من إن " وومٞمف . احلدي٨م ٟمحق ضم٤مسمر طمدي٨م ذم وعمسٚمؿ

 ." ٟمٍمة ًمف وم٢مٟمف

 اًمٔم٤ممل ًمٜمٍم وشمٗمسػمه ، اإلقم٤مٟم٦م اًمٕمرب قمٜمد اًمٜمٍم:  سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 وضمٞمز ُمـ وهق ، إًمٞمف يئقل سمام اًمٌمء شمسٛمٞم٦م ُمـ اًمٔمٚمؿ ُمـ سمٛمٜمٕمف

 .اًمبالهم٦م

 اعمرء ردع ومٞمف ومٞمدظمؾ ٟمٗمسف ذم ُمٔمٚمقم اًمٔم٤ممل أنَّ  ُمٕمٜم٤مه:  اًمبٞمٝم٘مل ىم٤مل

 ٟمٗمسف جي٥م أن يريد إٟمس٤مٟم٤مً  رأى ومٚمق ، وُمٕمٜمك طمس٤م ًمٜمٗمسف فمٚمٛمف قمـ

 ذًمؽ نويم٤م،  ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمف ُمثالً  اًمزٟم٤م ـمٚمبف ُمٗمسدة يزيؾ ذًمؽ أن ًمٔمٜمف
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  .واعمٔمٚمقم اًمٔم٤ممل اًمّمقرة هذه ذم واحتد ، ًمف ٟمٍماً 

 اًمٜمّقوّي  صمؿّ  قمٞم٤مض صمؿّ  ؼمّ ًما قمبد اسمـ ؾٟم٘م(  افّداظل وإجابة ): ؿقفف 

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف،  ٕمرسًما ٞمٛم٦مًمقًم ضم٤مسم٦مإلا سمقضمقب ٘مقلًما غمقم ّتػاقٓا

 .امءؾعفا أؿقال مـ شفقردا كعؿ

 سم٠مّّن٤م ٦مٚمٜم٤مسمحلوا اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م َجٝمقر وّسح ، قضمقبًما:  افؼقل إول

 .ؽًمُم٤م ٞمفٚمقم وٟمّص  . قملم ومرض

 وذيمر ، ُمستحّب٦م أّّن٤م ٦مٚمٜم٤مسمحلوا اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض قمـ:  افؼقل افثاين

 ي٘متض داي٦مهلا ص٤مطم٥م مالويم ، ذه٥معما أّٟمف ٙمّٞم٦مًم٤معما ُمـ خٛمّل ٚماًم

،  سم٤مًمّسٜم٦ّم وضمب٧م أّّن٤م أراد ومٙم٠مّٟمف ، ؾمٜم٦ّم سم٠مّّن٤م شمٍمحيف ُمع قضمقبًما

 .٤مقمدهتؿىم ُمـ قمرف يمام ٤مً ومرض ٞمس٧مًمو

 .يمٗم٤مي٦م ومرض هل . ٦مٚمٜم٤مسمحلوا اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض قمـ:  افؼقل افثافث

 قمّٛم٧م إذا ؽًمذ حمّؾ  أنّ :  " ٤ممعمإلا ذح " ذم ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ وطمٙمك

 .شمتٕملّم  ضم٤مسم٦مإلا وم٢منّ  سم٤مًمّدقمقة واطمد يمّؾ  ظمّص  قًم أُّم٤م.  اًمّدقمقة

 خيّص  ٓ وأن ، اً رؿمٞمد اً طمرّ  ٤مً ٗمٚمُمٙم اًمّداقمل يٙمقن أن وضمقهب٤م وذط

 رهمب٦مٍ ًم سمٕمٞمٜمف ِمخصٍ ًم اًمّتقّدد ىمّمد ئمٝمر ٓ وأن ، ٗم٘مراءًما دون همٜمٞم٤مءٕا

 خيتّص  وأن .صّح ٕا غمقم امً ٚمُمس اًمّداقمل يٙمقن وأن ، ُمٜمف رهب٦م أو ومٞمف

 فًم ضم٤مسم٦مإلا شمٕمّٞمٜم٧م ؾمبؼ ومٛمـ يسبؼ ٓ وأن ، ِمٝمقرعما غمقم ّولٕا ٞمقمًمسم٤م

 غمقم اً ضمقار ىمربٕا غمقم ٤مً رمح ىمربٕا ىمّدم ٤مً ُمٕم ضم٤مءا وإن ، اًمّث٤مين دون

 سمحْمقره يت٠مّذى ُمـ هٜم٤مك يٙمقن ٓ وأن ، أىمرع اؾمتقي٤م وم٢من ، صّح ٕا

 .قمذر فًم يٙمقن ٓ وأن،  وهمػمه ُمٜمٙمر ُمـ
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 ٞمٛم٦مًمو ذم يمّٚمف هذا ، امقم٦مجلا شمرك ذم سمف يرظّمص سمام ٤موردّي عما وضبٓمف

 .ٕمرسًما

 ذم دم٥م:  ؿفقرجلا لؿا وؿد ، قم٤ممّ  " اًمّداقمل " ىمقًمف:  ٙمرُم٤مينّ ًما لوىم٤م

 جي٤مبإلا ذم ٗمظٚماًم اؾمتٕمامل زمٚمومٞم،  همػمه٤م ذم ستح٥ّم وشم اًمٜمّٙم٤مح ٞمٛم٦مًمو

 . ممتٜمع وهق واًمٜمّدب

 قمٛمقم غمقم همػمه فٚمومح ، أضم٤مزه افّشاؾعلّ  أنّ :  قابجلوا:  لىم٤م

   .ٟمتٝمكا .ج٤مزعما

 ، ظم٤مّص  سمف رادعموم٤م - ٤مً قم٤مُمّ  يم٤من وإن - ٗمظٚماًم هذا يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

وم٠مظمرج  . آظمر ٞمؾًمد ومٛمـ ٕمرسًما همػم ـمٕم٤مم إضم٤مسم٦م اؾمتحب٤مب وأُّم٤م

اًمٜمبل  أنَّ  اًمِمٞمخ٤من ُمـ رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 ذمي٠ميت اًمدقمقة  اهلل قمبد يم٤من:  لىم٤م .أضمٞمبقا اًمدقمقة إذا دقمٞمتؿ: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ص٤مئؿ وهق ٕمرسًما وهمػم ٕمرسًما

  ." اًمدقمقة "ذم ىمقًمف  مالواًم

 .ٕمرسًما ٞمٛم٦مًمو رادعموا ، ٕمٝمدًمٚم شمٙمقن أن:  حيتؿؾ

 أطمديمؿ دقمل إذا "ذم اًمّمحٞمحلم  ظمرىٕا رقمٛم اسمـ رواي٦م وي١مّيده

 ٗم٤مفمفًمأ شمٕمّددت إذا قاطمدًما دي٨محلا أنّ  شم٘مّرر وىمد،  " ٞم٠مهت٤مٚموم ٞمٛم٦مًمقًما ممإ

 .ؽًمذ شمٕملّم  سمٕمض غمقم سمٕمْمٝم٤م محؾ وأُمٙمـ، 

 دي٨محلا راوي ومٝمٛمف ذيًما وهق،  ٕمٛمقمًمٚم مالاًم شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

  .ٖمػمهًمو ٕمرسًمٚم اًمّدقمقة ي٠ميت ومٙم٤من، 

 دقم٤م إذا " ٗمظٚمسم ٟم٤مومع قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ وددا وأسمق ؿٚمُمس وأظمرضمف
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 ".ٟمحقه أو يم٤من ٤مً قمرؾم ٞمج٥مٚموم أظم٤مه أطمديمؿ

 أو قمرس ممإ دقمل ُمـ" ٗمظٚمسم ٟم٤مومع قمـ اًمّزسمٞمدّي  ـمريؼ ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

 ٓ ضم٤مسم٦مإلسم٤م ُمرٕا وأنّ ،  قمٛمر اسمـ ومٝمٛمف ُم٤م ي١مّيد وهذا،  "ٞمج٥مٚموم ٟمحقه

 .ٕمرسًما سمٓمٕم٤مم خيتّص 

 ضم٤مسم٦مإلا سمقضمقب لوم٘م٤م،  افّشاؾعّقة بعض دي٨محلا سمٔم٤مهر أظمذ وىمد

 ظـ ؼمّ ًما قمبد اسمـ فٚموٟم٘م 5 سمنمـمف همػمه أو يم٤من ٤مً قمرؾم ٤مً ٘مٚمُمٓم اًمّدقمقة ممإ

 .بكةفا ؿايض عـزيّ فا سـحلا بـ اهلل ظبقد

 .وافّتابعغ افّصحابة مجفقر ؿقل أّكف:  طمزم اسمـ وزقمؿ

 ٕم٤مصًما أيب سمـ قمثامن قمـ "ُمسٜمده"أظمرضمف أمحد ذم  ُم٤م ٞمفٚمقم ويٕمّٙمر

 دقمكيُ  يٙمـ ملَ  : ت٤منخلا ٞمٛم٦مًمو ذم لىم٤م أّٟمف - اًمّّمح٤مسم٦م ُمِم٤مهػم ُمـ وهق -

 .٤مهل

 قًم قضمقبًمسم٤م ٘مقلًما يٛمٜمع ٓ ؽًمذ سم٠منّ  قمٜمف ٟمٗمّم٤ملٓا يٛمٙمـ ٙمـًم

 .قمقادُ 

،  سم٤مًمّٓمٕم٤مم دقم٤م أّٟمف ، قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّرّزاق قمبد وقمٜمد

 ُمـ ؽًم قم٤مومٞم٦م ٓ إّٟمف:  قمٛمر اسمـ لوم٘م٤م ، أقمٗمٜمل:  ٘مقمًما ُمـ رضمٌؾ  لوم٘م٤م

  .ؿوم٘م ، هذا

 أنّ  ، قمّب٤مس اسمـ قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  اًمّرّزاق وقمبد اًمِّم٤مومٕمّل  وأظمرج

  .ضمئتف شمٕمٗمٜمل ملَ  وإن ، ُمِمٖمقل إيّن :  لوم٘م٤م دقم٤مه صٗمقان اسمـ

 ـػّقةحلوا ؽّقةفادا .اًمٜمّٙم٤مح ٞمٛم٦مًمو همػم ذم قضمقبًما سمٕمدم وضمزم

 .مجاعإلا ومٞمف ؾومٜم٘م ُمٜمٝمؿ اًمّّسظمّز  غًموسم٤م 5 افّشاؾعّقة ومجفقر ةؾـابحلوا



 كتاب اللبـاس     
430 

 شمٕمرف تلًما ٞمٛم٦مًمقًموا ، طمّؼ  ٞمٛم٦مًمقًما دقمقة إشمٞم٤من:  اؾعلّ افّش  ػظفو

 طمدٍ ٕ أرظّمص الوم .ٞمٛم٦مٌ ًمو رضمٌؾ  ٞمٝم٤مًمإ دقمل دقمقة ويمّؾ  ، ٕمرسًما ٞمٛم٦مًمو

 ٞمٛم٦مًمو ذم زم شمبلّم  يمام شمريمٝم٤م ذم قم٤مصٍ  أّٟمف يتبلّم  ملَ  شمريمٝم٤م قًمو ، شمريمٝم٤م ذم

 .ٕمرسًما

 سملم مالاًمّس  ٟمنم رادعموا ، فمٝم٤مرإلا ومِم٤مءإلا(  افّسالم وإؾشاء) : ؿقفف 

 .سمدل إومِم٤مء اًمسالم "الم ورّد اًمس "وذم رواي٦م هلام  .ؾمٜمّتف ٞمحٞمقاًم اًمٜم٤ّمس

 وإومِم٤مء ، ُمتالزُم٤من ورّده اًمّسالم اسمتداء ٕنّ ،  اعمٕمٜمك ذم ُمٖم٤ميرة وٓ

 .ضمقاسم٤مً  إومِم٤مءه يستٚمزم اسمتداء اًمّسالم

 : قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما وأظمرج

  .اهلل قمٜمد ُمـ حتّٞم٦م وم٢مّّن٤م،  عوم٠مؾمٛمِ  ٛم٧مٚمّ ؾم إذا

 ملَ  وم٢من ، ٞمفٚمقم ؿٚمسعما يسٛمع سمحٞم٨م صقشمف يرومع أن أىمّٚمف:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 يتحّ٘مؼ ُم٤م سم٘مدر صقشمف يرومع أن ويستح٥ّم  . سم٤مًمّسٜم٦ّم ٤مً آشمٞم يٙمـ ملَ  يسٛمٕمف

 ُم٤م مالسم٤مًمّس  اًمّّمقت رومع ُمـ ويستثٜمك . اؾمتٔمٝمر ؿمّؽ  وم٢من ، ؾمٛمٕمف أّٟمف

 صحٞمح ذم صمب٧م ُم٤م ومٞمف وم٤مًمّسٜم٦ّم،  ٞم٤مموٟم أي٘م٤مظ ومٞمف ُمٙم٤من غمقم ؾدظم إذا

 ٞمامً ٚمشمس ؿٚمومٞمس ٞمؾٚماًم ُمـ جيلء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من:  لىم٤م،  ٘مدادعما قمـ ؿٚمُمس

 .ٞم٘مٔم٤منًما ويسٛمع،  ٟم٤مئامً  يقىمظ ٓ

 خيّص  أن َج٤مقم٦م ٘ملًم إذا ٙمرهيُ  : لىم٤م أّٟمف زمتقعما قمـ اًمٜمّقوّي  ؾوٟم٘م

 وذم ، ٗم٦مًمٕا حتّمٞمؾ مالاًمّس  سمٛمنموقمّٞم٦م ٘مّمدًما نّ ٕ 5 مالسم٤مًمّس  سمٕمْمٝمؿ

  .مالسم٤مًمّس  ظمّص  ُمـ ٖمػمًم إحي٤مش اًمّتخّمٞمص

 قمٜمد وهق .آظمر ٗمظٍ ٚمسم ؼماءًما طمدي٨م ُمـ مالاًمّس  إومِم٤مء ضم٤مء وىمد
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حفو " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مريًما  قمبد ـمريؼ ُمـ طمّب٤من اسمـ صحَّ

 ُمـ ؿم٤مهد فًمو . ٛمقاٚمشمس مالاًمّس  أومِمقا : رومٕمف قمٜمف قمقؾمج٦م سمـ اًمّرمحـ

 .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُمثٚمف اًمّدرداء أيب طمدي٨م

 سمف؟ حت٤مسّمقن ُم٤م غمقم أدًّمٙمؿ ٓأ : ٤مً ُمرومققم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

 .سمٞمٜمٙمؿ مالاًمّس  أومِمقا

 سملم حّب٦معما طمّمقل مالاًمّس  إومِم٤مء ومقائد ُمـ أنّ  ومٞمف:  ٕمريبّ ًما اسمـ لىم٤م

 سمقىمقع ح٦مٚمّمعما تٕمؿّ ًم ٛم٦مٚمٙمًما فالائت ُمـ ومٞمف ٤معمِ  ؽًمذ ويم٤من ، لمعمتس٤معما

 إذا ٛم٦مٚميم وهل ، ٙم٤مومريـًما وإظمزاء اًمّديـ ذائع إىم٤مُم٦م غمقم ٕم٤موٟم٦معما

 غمقم ٤ملـىمبإلا ممإ اًمٜمّٗمقر قمـ ٤مهل قاقملًما ٥مٚم٘مًما ّم٧مٚمأظم ؾمٛمٕم٧م

  .ىم٤مئٚمٝم٤م

 .مالاًمّس  وأومِمقا اًمّٓمٕم٤مم أـمٕمٛمقا : رومٕمف مٍ الؾم سمـ اهلل قمبد وقمـ

 دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما أظمرضمف .مٍ السمس ٜم٦ّمجلا شمدظمٚمقا : وومٞمف .دي٨محلا

حفو " ٗمردعما حفو لمًموّ ًمألو ، ٤ميمؿحلوا اًمؽّمُمذّي  صحَّ  طمّب٤من اسمـ صحَّ

 .مالاًمّس  وأومِمقا ، اًمّرمحـ اقمبدوا : رومٕمف قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمـ

 .ٜم٤منجلا شمدظمٚمقا : وومٞمف .دي٨محلا

 هريرة أيب قمـ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف ُم٤م .مالاًمّس  إومِم٤مء ذم طم٤مدي٨مٕا وُمـ

 مموٕا ٞمس٧مٚموم،  ؿٚمٞمسٚموم ىم٤مم وإذا،  ؿٚمٞمسٚموم أطمديمؿ ىمٕمد إذا : رومٕمف

 .ظمرةٔا ُمـ أطمّؼ 

 يمٜم٧ُم  إن : لىم٤م .قمٛمر اسمـ قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

َّٓ  طم٤مضم٦م زم وُم٤م،  اًمّسقق ممإ ظمرجٕ  .كمّ قم ؿٚمّ سويُ  ؿٚمر أؾم أن إ
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 سمـ أيبّ  سمـ اًمّٓمٗمٞمؾ ـمريؼ ُمـ " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما وأظمرج

 .بخ٤مرّي ًما ذط غمقم رء ومٞمٝم٤م ٞمسًم ٙمـًم،  ٟمحقه قمٛمر اسمـ قمـ يمٕم٥م

 ؾسم اً رّس  مالاًمّس  يٙمٗمل ٓ أّٟمف غمقم .مالاًمّس  سم٢مومِم٤مء ُمرٕسم٤م لواؾمتد

 .قابجلا وذم سمتداءٓا ذم يسٛمع أن وأىمّٚمف،  ٝمرجلا يِمؽمط

 قمـ ضمّٞمد سمسٜمدٍ  اًمٜمّس٤مئّل  أظمرج وىمد .وٟمحقه ٞمدًمسم٤م ؿم٤مرةإلا شمٙمٗمل ٓو

 سم٤مًمّرءوس ٞمٛمٝمؿٚمشمس وم٢منّ ،  ٞمٝمقدًما ٞمؿٚمشمس ٛمقاٚمر شمس ٓ : رومٕمف ضم٤مسمر

 .يمّػ ٕوا

 أّٟمف،  ضمّٞمدة أطم٤مدي٨م وردت وم٘مد،  ةالاًمّّم  ٦مًمطم٤م ؽًمذ ُمـ ستثٜمكويُ 

 رضمالً  أنّ  ، ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ، إؿم٤مرة ُيّمكمر  وهق مالاًمّس  ردّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمـ طمدي٨م وُمـ ( ).إؿم٤مرة ٞمفٚمقم ومردّ  .ُيّمكمر  وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم ؿٚمَّ ؾم

 ( ).ٟمحقه ُمسٕمقد

 ٞمفٚمقم مالاًمّس  جيقز،  ٞمؿٚماًمّتس يسٛمع ٓ سمحٞم٨م اً سمٕمٞمد يم٤من ُمـ ويمذا

 لىم٤م قمٓم٤مء قمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج،  مالسم٤مًمّس  ؽًمذ ُمع ّٗمظٚمويت إؿم٤مرة

__________________ 
 "إوؾمط" ذم واًمٓمؼماين( 6/363) "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"اًمٓمح٤موي ذم أظمرضمف ( 6)

ومٚمامَّ : ىم٤مل ، وزاد  . سمف قمـ قمٓم٤مء سمـ يس٤مر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدريُمـ ـمرق ( 3206)

 .يمٜم٤َّم ٟمرد اًمسالم ذم اًمّمالة ومٜمٝمٞمٜم٤م قمـ ذًمؽ: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٚمَّؿ اًمٜمبل 

 وومٞمف قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م .رواه اًمبزار( : 6/43) "اعمجٛمع"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  

ٗمف إئٛم٦م أمحد وهمػمه: وصمَّ٘مف قمبد اعمٚمؽ سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ اًمٚمٞم٨م وم٘م٤مل  .  .صم٘م٦م ُم٠مُمقن ، وضٕمَّ

ُمررت : قمٜمف ىم٤مل ( 6463) "إوؾمط"وذم ( 4230) "اًمٙمبػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 6)

 .وهق يّمكم ومسٚمَّٛم٧م قمٚمٞمف وم٠مؿم٤مر إزمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصسمرؾمقل اهلل 

 .رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح( :  43/  6)  "اعمجٛمع"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم      

 .وذم اًمب٤مب قمـ صٝمٞم٥م واسمـ قمٛمر وهمػمهؿ أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم اًمسٜمـ     
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 .سم٤مًمّرأس يٙمره ٓو،  ٞمدًمسم٤م مالاًمّس  يٙمره :

 َُمـ ىم٤مل مالاًمّس  سم٢مومِم٤مء ُمرٕسم٤م لاؾمتد:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 سم٠مّٟمف ٘مقلًما ممإ ؾمبٞمؾ ٓ إذ . ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، مالسم٤مًمّس  سمتداءٓا سمقضمقب

 أن أطمد يمّؾ  غمقم جي٥م أن وهق ، ٤مٟمبلمجلا ُمـ اًمّتٕمٛمٞمؿ غمقم قملم ومرض

 ُمـ ؾم٘مط وم٢مذا ، ِمّ٘م٦معموا رجحلا ُمـ ؽًمذ ذم ٤معمِ  ٘مٞمفًم ُمـ يمّؾ  غمقم ؿٚميس

 غمقم جي٥م ىم٤مئؾ ٓ إذ ّمقصلمخلا ضم٤مٟمبل ُمـ ؾم٘مط ٕمٛمقُملمًما ضم٤مٟمبل

 .ب٤مىملمًما دون واطمد غمقم مالاًمّس  جي٥م ٓو ، ب٤مىملمًما دون واطمد

 نّ ٕ ، ؾمتحب٤مبٓا يس٘مط ملَ  اًمّّمقرة هذه غمقم ؾم٘مط وإذا:  لىم٤م

  .اٟمتٝمك .ممٙمـ ٗمري٘ملمًما اليم ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ٕمٛمقمًما

 ، قملم ومرض مالاًمّس  اسمتداء إنّ :  َُمـ ىم٤مل طمّؼ  ذم فم٤مهر بح٨مًما وهذا

 ٙمٗم٤مي٦مًما ومرض إنّ  ٜم٤مٚمىم إذا،  ٞمفٚمقم يرد الوم يمٗم٤مي٦م ومرض:  َُمـ ىم٤مل وأُّم٤م

 .سمٕمٞمٜمف واطمد غمقم ٤مً واضمب ٞمسًم

 مالسم٤مًمّس  دائفاسمت سمؽمك ُمرٕا ورد ُمـ ؾمتحب٤مبٓا ُمـ ويستثٜمك:  لىم٤م

 .ٙم٤مومرًميم٤م

 تٛمقهٚمومٕم إذا " ىمبؾ ذيمقرعما دي٨محلا ذم ىمقًمف ٞمفٚمقم ويدّل :  ٧مٚمىم

 يستدقمل ُم٤م ومٕمؾ فًم ينمع الوم ٙم٤مومرًما سمٛمٕم٤مداة ُم٠مُمقر ؿٚمسعموا " حت٤مسمبتؿ

 .وُمقاددشمف حمّبتف

 ، اًمّّمبّل  غموقم ٗم٤مؾمؼًما غمقم مالاًمّس  ُمنموقمّٞم٦م ذم اً أيض ػؾاخت وؿد

 امً ٚموُمس اً يم٤مومر سٚمجعما َجع وإذا ، فوقمٙمس رأةعما غمقم اًمّرضمؾ مالؾم وذم

 .؟ ٙم٤مومرًما أضمؾ ُمـ يس٘مط أو ؟ ٛملمٚمسعما ّؼ حل ُمراقم٤مة مالاًمّس  ينمع ؾه
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  .يمّٚمف ؽًمذًم بخ٤مرياًم شمرضمؿ وىمد

 ُمِمتٖمالً  يم٤من ُمـ،  مالاًمّس  سم٤مسمتداء ٕمٛمقمًما ُمـ يستثٜمك:  اًمٜمّقوّي  لوىم٤م

 ٤مً ٟم٤مقمس أو ٟم٤مئامً  أو،  اّممحلا أو ءالخلا ذم يم٤من أو ، َج٤مع أو ذب أو سم٠ميمؾٍ 

  ٤مً ّبسٚمُمت دام ُم٤م ٤مً ُم١مّذٟم أو ٤مً ٞمٚمُمّم أو، 
ٍ
 ذم اًمّٚم٘مٛم٦م شمٙمـ ملَ  قٚموم ، ذيمر مم٤ّم سمٌمء

 وؾم٤مئر تب٤ميٕملمعما طمّؼ  ذم وينمع ، ٞمفٚمقم مالاًمّس  ذع ُمثالً  يمؾٔا ومؿ

 .تالٕم٤مُمعما

،  أؿمٖم٤مهلؿ ذم يٙمقٟمقن ٤مً بًمهم٤م اًمٜم٤ّمس سم٠منّ :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ فًم واطمت٩ّم 

  .ومِم٤مءإلا ث٤ملاُمت حيّمؾ ملَ  ؽًمذ روقمل قٚموم

 سم٠مّٟمف:  اّممحلا ذم ُمـ غمقم مالاًمّس  ُمٜمع ُمـ اطمت٩ّم :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 .سم٤مًمّتٜمٔمٞمػ ومٞمف ُمـ لؿمتٖم٤مٓ اًمّتحّٞم٦م ُمقضع ٞمسًمو اًمِّمٞمٓم٤من سمٞم٧م

 قمدم غمقم يدّل  ؾسم ، ٙمراه٦مًما ذم ٘مقّي ًمسم٤م ٕمٜمكعما هذا ٞمسًمو:  لىم٤م

  .ؾمتحب٤مبٓا

 : قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤ملقمـ مّح٤مد  "ضم٤مُمٕمف  "أظمرج اًمثقري ذم  وىمد:  ٧مٚمىم

 إُّم٤م،  ٞمٝمؿٚمقم مالاًمّس  قمـ واًمٜمّٝمل . الوم َّٓ وإ ؿٚمومٞمس إزار ٞمٝمؿٚمقم يم٤من إن

،  اًمّردّ  ُمٜمٝمؿ يستدقمل ٙمقٟمفًم وإُّم٤م،  سمدقم٦مٍ  غمقم ٙمقّنؿًم ؿهل إه٤مٟم٦مٌ 

 مٌ الؾم ٗمظًم وأنّ ،  أؾمامئف ُمـ مالاًمّس  نّ ٕ،  اهلل ذيمر ومٞمف مالسم٤مًمّس  ّٗمظٚمواًمتّ 

 وىمد . ءالخلا ذم هق ـعم ُمِم٤مسمفٌ  زارإلا قمـ تٕمّريعموا،  ٘مرآنًما ُمـ ٞمٙمؿٚمقم

 يٖمتسؾ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أشمٞم٧م : ه٤مٟمئ أمّ  قمـ ؿٚمُمس صحٞمح ذم صمب٧م

  .دي٨محلا .ٞمفٚمقم ٛم٧مٚمومس .شمسؽمه ووم٤مـمٛم٦م

 ُمرًمأل ومٞمٙمره ٛمٕم٦مجلا ذم ٓمب٦مخلا طم٤مل مالاًمّس  وأُّم٤م:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م
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 ، واضم٥م ٟمّم٤متإلا َُمـ ىم٤مل قمٜمد اًمّردّ  جي٥م ملَ  ؿٚمَّ ؾم قٚموم ، ٟمّم٤متإلسم٤م

 ُمـ أيمثر يردّ  أن يٜمبٖمل ٓ قجفغفا ذوظ ، ؾمٜم٦ّم إّٟمف َُمـ ىم٤مل قمٜمد وجي٥م

  .واطمد

 مالاًمّس  شمرك مموٕا:  قاطمدّي ًما لوم٘م٤م . ٘مرآنًما سم٘مراءة ِمتٖمؾعما وأُّم٤م

 اؾمت٠مٟمػ ٤مً ٗمٔمًم ردّ  وإن ، ؿم٤مرةإلسم٤م اًمّردّ  يمٗم٤مه ٞمفٚمقم ؿٚمَّ ؾم وم٢من،  ٞمفٚمقم

  .وىمرأ ؾمتٕم٤مذةٓا

 وجي٥م،  ٞمفٚمقم مالاًمّس  ينمع فأٟمّ  واًمّٔم٤مهر ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 .اًمّردّ  ٞمفٚمقم

 ُمستجٛمع ومٞمف ٤مً ُمستٖمرىم سم٤مًمّدقم٤مء ُمِمتٖمالً  يم٤من ُمـ وأُّم٤م:  لىم٤م صمؿّ 

 يٙمره أّٟمف قمٜمدي فمٝمرٕوا ، ٘م٤مرئًميم٤م هق ي٘م٤مل أن ومٞمحتٛمؾ ٥مٚم٘مًما

 وأُّم٤م .يمؾٕا ُمِمّ٘م٦م ُمـ أيمثر ٞمفٚمقم ويِمّؼ  سمف يتٜمّٙمد ّٟمفٕ،  ٞمفٚمقم مالاًمّس 

 ، ُمٙمروه بٞم٦مٚماًمتّ  ىمٓمٕمف نّ ٕ،  ٞمفٚمقم ؿٚميس أن ومٞمٙمره طمرامإلا ذم ّبلٚمعما

 .ٞمفٚمقم ؿٚمؾم قًم أن ٤مً ٗمٔمًم ؽًمذ ُمع اًمّردّ  ٞمفٚمقم وجي٥م

 لبقًمسم٤م ُمِمتٖمالً  يم٤من إن مالاًمّس  سمردّ  ءٓه١م ُمـ واطمدٌ  شمؼّمع قًمو:  لىم٤م

 ٓ ذيًما قضععما ذم ومٞمستح٥ّم  وٟمحقه آيمالً  يم٤من وإن ، ومٞمٙمره وٟمحقه

 مالاًمّس  ٞمؽٚميمٕم ـمب٦مخ٤معما ٗمظٚمسم ي٘مقل أن جيز ملَ  ٤مً ٞمٚمُمّم يم٤من وإن ، جي٥م

 ذم ؾضمٝم إن ٓ اًمّتحريؿ ؿٚمقم إن ٧مٚمسمٓم ؾومٕم قٚموم ، وم٘مط ٞمؽٚمقم أو

 ، ؿم٤مرةإلسم٤م يردّ  أن ويستح٥ّم  ، شمبٓمؾ ملَ  ٖمٞمب٦مًما سمْمٛمػم أشمك قٚموم ، صّح ٕا

 ملَ  ٤مً ّبٞمٚمُم أو ٤مً ُم١مّذٟم يم٤من وإن ، أطم٥ّم  ومٝمق ٤مً ٗمٔمًم ةالاًمّّم  ومراغ سمٕمد ردّ  وإن

  .ةٓقاعما ٓمؾيب ٓ يسػم ىمدر ّٟمفٕ ٤مً ٗمٔمًم اًمّردّ  فًم يٙمره
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 اًمِّمٞمخ فًمىم٤م ُم٤م . ذيم٤مرٕا غمقم ٟمٙمتف ذم اهلل رمحف ( ) ديًموا ٥مشمٕم٘مَّ  وىمد

 نّ ٕ 5 اًمّداقمل ذم هق أسمداه ُم٤م ٟمٔمػم طمّ٘مف ذم ي٠ميت ٙمقٟمفًم:  ٘م٤مرئًما ذم

 .ي٘مرؤه ُم٤م ُمٕم٤مين شمدسّمر ذم ومٙمره يستٖمرق ىمد ٘م٤مرئًما

 ٞمفٚمقم ٥مٚمومٞمٖم طم٤مضمتف ٥مٚمسمٓم ُمٝمتاّمً  يٙمقن اًمّداقمل سم٠منّ :  قمٜمف اقمتذر صمؿّ 

 قؾم٤موسًموم٤م،  ٤مً ذقم اًمّتقضّمف ُمٜمف ٥مٚميٓم إّٟمام ٘م٤مرئًموا ، ٤مً ـمبٕم اًمّتقضّمف

 .ٟمدور غمقم ومٝمق ّٞم٦مٚمٕمًما ح٤مضم٦مًمٚم يقوّمؼ أّٟمف ومرض قًمو ٞمفٚمقم ٓم٦مٚمُمس

  .اٟمتٝمك

 ٟمٔمػمه ي٠ميت اًمّداقمل شمٜمّٙمد ُمـ اًمِّمٞمخ ذيمره ذيًما ٞمؾٚماًمّتٕم أنّ  خيٗمك ٓو

 ٓم٤مبخلسم٤م مالاًمّس  ردّ  إذا ةالاًمّّم  نالسمٓم ذم اًمِّمٞمخ ذيمره وُم٤م ، ٘م٤مرئًما ذم

 يريد ٓ ّٟمفٕ،  شمبٓمؾ ٓ أّٟمف ذم كص   افّشاؾعلّ  ؾعـ ، ٞمفٚمقم ٤مً ُمّتٗم٘م ٞمسًم

 اًمّردّ  سمٕمدم ٘م٤مرئًموا اًمّداقمل قمذرٟم٤م وإذا ، اًمّدقم٤مء ؾسم ٓم٤مبخلا طم٘مٞم٘م٦م

  .٤مً ُمستحبّ  يم٤من ٗمراغًما سمٕمد ومردّ 

 أو اًمّتسبٞمح أو ٘مراءةًمٚم سجدعما ذم سٚمضم ُمـ أنّ :  ـػّقةحلا بعض وذيمر

 جي٥م ملَ  ٞمٝمؿٚمقم ؿٚمؾم وإن ، ٞمٝمؿٚمقم مالاًمّس  ينمع ٓ ةالًمّّم ا ٟمتٔم٤مرهٓ

__________________ 
 :وم٘م٤مل  "اٟمب٤مء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر"شمرضمؿ ًمف اسمٜمف ذم . رمحٝمام اهلل واًمد اًمِم٤مرح : أي ( 6)

س٘مالين صمؿ اعمٍمي اًمٙمٜم٤مين وًمد ذم قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕم 

وىم٤مل اًمِمٕمر ، اؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف واًمٕمرسمٞم٦م وُمٝمر ذم أداب  .طمدود اًمٕمنميـ وؾمبٕمامئ٦م

، سم٤مًمٕم٘مؾ واًمدي٤مٟم٦م وإُم٤مٟم٦م وُمٙم٤مرم إظمالق  ويم٤من ُمقصقوم٤مً ،  وًمف قمدة دواويـ، وم٠مضم٤مد 

 .سٜم٦موًمف اؾمتدراك قمغم إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي ومٞمف ُمب٤مطم٨م طم، اًمّمٖمػم  وُمـ حمٗمقفم٤مشمف احل٤موي

 ُم٤مت يقم إرسمٕم٤مء صم٤مًم٨م قمنميـ ؿمٝمر رضم٥م  :ىمرأت سمخط اسمـ اًم٘مٓم٤من وأضم٤مزٟمٞمف   

وشمريمٜمل مل أيمٛمؾ أرسمع ؾمٜملم وأٟم٤م أن أقم٘مٚمف يم٤مًمذي يتخٞمؾ اًمٌمء وٓ يتح٘م٘مف : ىمٚم٧م   

  .سمتجقز  اٟمتٝمك. يمٜمٞم٦م وًمدي أمحد أسمق اًمٗمْمؾ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم: وأطمٗمظ ُمٜمف أٟمف ىم٤مل 
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 .قابجلا

 . اًمّردّ  ٞمفٚمقم جي٥م ٓ ٘م٤ميضًما غمقم ؿٚمؾم إذا ّمؿخلا ويمذا:  لىم٤م

 .ٞمفٚمقم اًمّردّ  جي٥م ٓ ٛمٞمذهٚمشم ٞمفٚمقم ؿٚمَّ ؾم إذا ؾمت٤مذٕا ؽًمويمذ

  .ٞمفٚمقم يقاومؼ ٓ ظمػمٕا وهذا،  لىم٤م يمذا

 ؾدظم ـعم ٜمّٗمساًم غمقم مالاًمّس  ، مالاًمّس  إومِم٤مء قمٛمقم ذم ويدظمؾ

 غمقم ٛمقاٚمّ ومس ٤مً سمٞمقشم تؿٚمدظم وم٢مذا } ممشمٕم٤م فًم٘مقًم ، أطمد ومٞمف ٞمسًم ٤مً ُمٙم٤مٟم

 .ي٦مٔا { أٟمٗمسٙمؿ

 طمسـ سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب واسمـ " ٗمردعما دبٕا " ذم بخ٤مرّي ًما وأظمرج

 مالاًمّس :  ي٘مقل أن بٞم٧مًما ذم أطمدٌ  يٙمـ ملَ  إذا يستح٥ّم  : قمٛمر اسمـ قمـ

 وُمـ،  قمّب٤مس اسمـ قمـ اًمّٓمؼمّي  وأظمرج . لمحلاًمّّم٤م اهلل قمب٤مد غموقم ٞمٜم٤مٚمقم

 .ٟمحقه وجم٤مهد وقمٓم٤مء ٘مٛم٦مٚمقم ُمـ يمؾ   ـمريؼ

ـّ  ُمـ غمقم ُمرّ  ُمـ ومٞمف ويدظمؾ  وم٢مّٟمف،  ٞمفٚمقم يردّ  ٓ ٞمفٚمقم ؿٚمَّ ؾم إذا أّٟمف فم

ـّ  ذاهل يؽميمف ٓو،  مالاًمّس  فًم ينمع  .خيٓمئ ىمد ّٟمفٕ،  اًمّٔم

 ٤مً ؾمبب يٙمقن ؽًمذ أنّ  قمٜمده حت٘مٞمؼ ٓ ُمـ ىمقل وأُّم٤م:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 ، هذا ؾسمٛمث شمؽمك ٓ اًمنّمقمّٞم٦م ٠مُمقراتعما نّ ٕ 5 همب٤موة ومٝمق ظمرٔا صمٞمؿت٠مًم

  .ٜمٙمراتعما ُمـ يمثػم إٟمٙم٤مر ؾبٓمًم هذا ٜم٤مٚمأقمٛم قًمو

 مالاًمّس  ردّ  ٓمٞمٗم٦مًم سمٕمب٤مرةٍ  فًم ي٘مقل أن ؽًمذ فًم وىمع ـعم ويٜمبٖمل:  لىم٤م

 غمقم مت٤مدى إذا ويٜمبٖمل ، ٗمرضًما قمٜمؽ ٞمس٘مطًم شمردّ  أن ومٞمٜمبٖمل ، واضم٥ٌم 

 .آدُمّل  طمّؼ  ّٟمفٕ ؽًمذ ُمـ ٚمفٚمحي أن اًمؽّمك

 اًمٜمّقوّي  زّيٗمٝم٤م تلًما ٦مًم٘م٤معما " ٤ممعمإلا ذح " ذم ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ ورضّمح
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 مالاًمّس  ح٦مٚمُمّم شمرك ُمـ أؿمدّ  ٕمّمٞم٦معما ذم ؿٚمسعما شمقريط ُمٗمسدة سم٠منّ 

 .همػمه ُمع ؾطمّم ىمد ومِم٤مءإلا واُمتث٤مل ؾمّٞمام ٓو ، ٞمفٚمقم

 ، ظم٤مشمؿ َجع ( ) ( بافّذهب ّتّتؿٍ  ظـ أو,  خقاتقؿ ظـ وهناكا) : ؿقفف  

  ظمٞم٤مشمٞمؿ غموقم ، ي٤مء السم ظمقاشمؿ غمقم ٤مً أيْم وجيٛمع
ٍ
 الوسم ، قاوًما سمدل سمٞم٤مء

 .٤مً أيْم ي٤مء

 ، واضحت٤من ومه٤م ويمّسه٤م اًمّت٤مء ومتح:  فغات ثامن ٤مشمؿخلا وذم

 وؾمٙمقن وسمٗمتحٝم٤م ، ظمت٤مم ٤مءخلا يمّس ُمع ػًمٕا غمقم وسمت٘مديٛمٝم٤م

 ُمع قاوًموا ٞم٤مءًما وسمحذف ، ظمٞمتقم واو سمٕمده٤م ثٜم٤ّمةعما وضؿّ  اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

 ، ظم٤مشم٤مم اًمّت٤مء سمٕمد وأظمرى ٤مءخلا سمٕمد ٍػ ًموسم٠م ، ظمتؿ ثٜم٤ّمةعما ؾمٙمقن

 وشم٘مديؿ مموٕا وسمحذف ، ظم٤مشمٞم٤مم ٙمسقرةعما ثٜم٤ّمةعما سمٕمد حتت٤مٟمّٞم٦م وسمزي٤مدة

 :  وهق سمٞم٧م ذم َجٕمتٝم٤م وىمد ، ظمٞمت٤مم اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

  وظمٞمت٤مم وظمٞمتقم ظم٤مشمٞم٤مم م      وظمت٤م ظم٤مشمؿ ظمتؿ ظم٤مشمؿ ظم٤مشم٤مم

 :  وىمبٚمف

  ٟمٔم٤مم ىمبؾ طمقاه٤م ُم٤م ٤مً صمامٟمٞم      اٟمتٔمٛم٧م ٤مشمؿخلا ًمٖم٤مت دّ قم ٟمٔمؿ ظمذ

 :  ٤مً ثًمصم٤م زدت صمؿّ 

  ظم٤مشم٤مم ٕمنمًما أشمؿّ  ٘مٞم٤مسًما ؾم٤مغ     وإذا شم٤مؾمع شم٤مء ُمٗمتقح ومهز

 ىمرأ ُمـ غمقم مالٙمًما ذم اًمِّمقاذّ  إقمراب ذم ب٘م٤مءًما أسمق ومذيمر:  ّولٕا أّما

__________________ 
ًمبس ظم٤مشمؿ اًمذه٥م ُمستقرم ذم ذح طمدي٨م اسمـ قمٛمر اًمذي ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل طمٙمؿ ( 6)

وىمد أورد اًمبخ٤مري  طمدي٨م اًمب٤مب وطمدي٨م اسمـ قمٛمر أيت  ذم سم٤مب ظمقاشمٞمؿ  .سمٕمده

 .اًمذه٥م
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 .ٛمزهلسم٤م ٠مشمؿخلا وُمثٚمف:  لىم٤م،  ٛمزهلسم٤م لمعمٕم٤مًما

 غمقم اًمٜمّقوّي  ُمٜمٝمؿ يمثػمون واىمتٍم ، طمتاملٓا غمقم ومٝمق:  افّثاين وأّما

 .أرسمٕم٦م

 ُم٤م وأُّم٤م ، ومٞمف اًمّثامن ومتٙمٛمؾ سمف خيتؿ سمام خمتّص  ت٤ممخلوا تؿخلا أنّ  ّؼ حلوا

َّٓ  ومٞمف ٞمسٚموم سمف يتزّيـ  :  أهمرهب٤م وهق .٤مشمٞم٤ممخلا ذم وأٟمِمدوا ، ؾمّت٦م إ

 ٤مصم٤مُمٔا شمٙمتس٥م دٍ ـققمعم     ٤مً ظم٤مشمٞم٤مُم ؾمٕمداك ُمـ أظمذت

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس زاد ( ػّضةفبا بذ وظـ ) :ؿقفف 

 وُمثٚمف،  " ظمرةٔا ذم ومٞمٝم٤م ينمب ملَ  اًمّدٟمٞم٤م ذم ومٞمٝم٤م ذب ُمـ وم٢مّٟمف " ؼماءًما

 اًمّدٟمٞم٤م ذم واًمّذه٥م ٗمّْم٦مًما آٟمٞم٦م ذم ذب ُمـ : رومٕمف هريرة أيب طمدي٨م ذم

 أظمرضمف . ٗمّْم٦مًموا اًمّذه٥م ٜم٦ّمجلا أهؾ وآٟمٞم٦م ، ظمرةٔا ذم ومٞمٝم٤م ينمب ملَ 

  ( ) .ىمقّي  سمسٜمدٍ  ئّل اًمٜمّس٤م

 وؾمٙمقن ٞمؿعما سمٙمّس هلو . ُمٞمثرة َجع ( قاثردا وظـ) : ؿقفف 

 ُمـ وأصٚمٝم٤م ، ومٞمٝم٤م مهز ٓو ه٤مء صمؿّ  راء سمٕمده٤م ث٦مٚمثعما وومتح اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

 ٗمراشًما هق قصمػمًموا ، ث٦مٚمثعما وؾمٙمقن قاوًما سمٙمّس قصمرةًما أو قصم٤مرةًما

  .حؿٚماًم يمثػمة وصمػمة واُمرأة،  قـملءًما

 قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  داود أيب قمٜمد وأصٚمف واًمٜمّس٤مئّل  دأمح أظمرج وىمد

 غمقم "لُّن " ٗمظٚمسم قمٜمدهؿ هٙمذا . رضمقانٕا ٞم٤مصمرعما قمـ لُّن  : لىم٤م،  كمّ قم

 .اًمّرومع غمقم حمٛمقل وهق ، لٛمجٝمقًمٚم بٜم٤مءًما

حفو اًمّسٜمـ وأصح٤مب أمحد أظمرج وىمد  ـمريؼ ُمـ طمّب٤من اسمـ صحَّ

__________________ 
 .( 044) رىمؿ  وىمد شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمستقذم ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م  (6)
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 ّن٤مين : لىم٤م،  كمّ قم قمـ - قمٔمٞمؿ وزن أّوًمف سمتحت٤مٟمّٞم٦مٍ  - يريؿ سمـ هبػمة

 ٞمثرةعموا ، ٘مّزّ ًما ًمبس وقمـ ، اًمّذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ٛمراءحلا

 ًمبس قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ٤مينَّن :  لىم٤م ، كم  قم قمـ ، سُمْردة أيبوعمسٚمؿ قمـ 

 دمٕمٚمف يم٤مٟم٧م رءٌ :  ٞم٤مصمرعموا:  لىم٤م ، ٞم٤مصمرعما غمقم ضمٚمقسٍ  وقمـ ، ٘مّزّ ًما

ـّ ًمبٕمقًم اًمٜمّس٤مء   .انرضمقٕا ٘مٓم٤مئػًميم٤م ؾاًمّرطم غمقم تٝم

 ُمرايم٥م ُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل ضم٤مء تلًما ٛمرحلا ٞم٤مصمرعما:  قمبٞمد أسمق لىم٤م

  .وطمرير ديب٤مج ُمـ ٕمجؿًما

 بٕمػمًما رطمؾ أو ٗمرسًما رسج غمقم يقضع وقم٤مء هل:  اًمّٓمؼمّي  لوىم٤م

 .رضمقانٕا ُمـ

 أّّن٤م وؿقًٓ  ، ديب٤مج ُمـ رسوج أّّن٤م ؿقًٓ  " ِم٤مرقعما " ذم وطمٙمك

ـٍ  حتِمك خّدةعما شمِمبف ٤مأّّن  وؿقًٓ  ، طمرير ُمـ ٚمّّسوجًم أهمِمٞم٦م  أو،  سم٘مٓم

 .اًمّٓمؼمّي  شمٗمسػم يقاومؼ وهذا ، حتتف اًمّرايم٥م جيٕمٚمٝم٤م ريش

  . ثةالافثّ  ؿقالٕوا

 ، ُمٜمٝم٤م يمّؾ  غمقم ؼٚمشمٓم ٞمثرةعما ؾسم ٗم٦مًمُمتخ٤م شمٙمقن ٓ أن:  حيتؿؾ

  .قمبٞمد أيب وشمٗمسػم

 .٨مًمواًمّث٤م اًمّث٤مين:  حيتؿؾ

  . اعمٞم٤مصمر ضمٚمقد اًمسب٤مع:  وؿقؾ

  .دي٨محلا أهؾ ٞمفٚمقم أـمبؼ ٤معمَِ  ػًمخم٤م سم٤مـمؾ شمٗمسػم هق:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م وهق ، شمقضمٞمٝمف يٛمٙمـ ؾسم ، سمب٤مـمؾٍ  هق ٞمسًمو:  ٧مٚمىم
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 إُّم٤م.  قمٜمٝم٤م طمٞمٜمئذٍ  واًمٜمّٝمل ، طمِمٞم٧م صمؿّ  دٚمضم ُمـ صٜمٕم٧م وـم٤مء ٞمثرةعما

 ٓ ّّن٤مٕ أو ، اًمّذيم٤مة ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ ٓ ّّن٤مٕ وإُّم٤م ، ٙمّٗم٤مرًما زّي  ُمـ ّّن٤مٕ

 ٙمـًم ، دسمغ قًمو ؽًمذ ًمبس ُمٜمع ـعم طمّج٦م ومٞمف نومٞمٙمق ٤مً بًمهم٤م شمذيّمك

  .سم٤مًمّدسم٤مغ يٓمٝمر دٚمجلا وأنّ  ، ومفالظم غمقم ؿفقرجلا

 غمقم ٥مًمٖم٤مًما ٙمـًم .؟ بافّدباغ يطفر ؾه.  افّشعر يف اً أيض ػؾاخت وؿد

 .ؿمٕمر ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ أن ٞم٤مصمرعما

 اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف . اًمٜمّٛمقر ضمٚمقد غمقم اًمّريمقب قمـ اًمٜمّٝمل صمب٧م وىمد

 .ذيمقرعما اًمّتٗمسػم ي١مّيد مم٤ّم وهق ، يٙمرب ُمٕمد سمـ ٘مدامعما طمدي٨م ُمـ

 .ٟمٛمر دٚمضم ومٞمٝم٤م روم٘م٦م ئٙم٦مالعما شمّمح٥م ٓ : داود يبٕو

 يم٤مًمٜمّٝمل ومٞمٝم٤م وم٤مًمٜمّٝمل طمرير ُمـ يم٤مٟم٧م وإن،  ٞمثرةعموم٤م شم٘مدير يمّؾ  غموقم

 .( ) ومٞمف ٘مقلًما شم٘مّدم وىمد ، ريرحلا غمقم ٚمقسجلا قمـ

 يم٤مٟم٧م إن ومٞمٛمتٜمع ريرحلا ؼٚمُمٓم ُمـ أظمّص  محرٕسم٤م شم٘مٞمٞمده٤م ٙمـًمو

 همػم ُمـ يم٤مٟم٧م وإن ، محراء ؽًمذ ُمع يم٤مٟم٧م إن ٜمععما ويت٠ميّمد ، اً طمرير

 .قم٤مضمؿٕسم٤م اًمّتِمّبف قمـ ٚمّزضمرًم ومٞمٝم٤م وم٤مًمٜمّٝمل طمرير

 اًمّريمقب ُمـ ٜمععما ذم اًمّتسقي٦م ي٘متض اًمّٓمؼمّي  ماليم:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 يٙمـ ملَ  إذا قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل ومٙم٤من ، همػمه ُمـ أم طمرير ُمـ يم٤مٟم٧م ؾمقاء.  ٞمفٚمقم

 شمٗمّمٞمؾ ؽًمذ وسمحس٥م ، اًمّتزّيـ أو ٚمّّسفًم أو ٚمّتِمّبفًم رطمري ُمـ

 حيٛمؾ ومٛمـ . ٛمرةحلسم٤م شم٘مٞمٞمده٤م وأُّم٤م ، واًمّتٜمزيف اًمّتحريؿ سملم ٙمراه٦مًما

  .أمحر يم٤من سمام ٜمععما خيّص ،  يمثرٕا وهؿ ٘مّٞمدعما غمقم ؼٚمٓمعما

__________________ 
 .اعم٤ميض ومبؾ طمدي٨م  ذم ذح طمدي٨م طمذيٗم٦م   (6)
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 ٛمزةهلا سمْمؿّ ،  ٞمٝم٤مًمإ أذت تلًما اًمّرواي٦م ذم ذيمقرعما رضمقانٕوا

 .ظمٗمٞمٗم٦م واو صمؿّ  ٜم٦مؾم٤ميم راء سمٞمٜمٝمام ٞمؿجلوا

،  اًمٜمّقوّي  وأٟمٙمره،  ٛمزةهلا ومتح:  ٘مرـمبّل ًما صمؿّ  قمٞم٤مض وطمٙمك

 .ٖمري٥مًموا واًمّٚمٖم٦م دي٨محلا يمت٥م ذم ٕمروفعما هق اًمّْمؿّ  أنّ  وصّقب

  .بف راددا يف ػقاؾواخت

 أطمسـ ُمـ ؿمجر ٟمقر وهق.  ٛمرةحلا ؿمديد أمحر صبغ هق:  ؾؾؼق

 . قانًمٕا

 . محرٕا اًمّّمقف:  ؾوؿق

  .أرضمقان ومٝمق أمحر ءر يمّؾ :  ؾوؿق

 .أرضمقان وىمٓمٞمٗم٦م أرضمقان صمقب:  وي٘م٤مل

 ٛمرةحلا ذم ٖم٦مًمٛمب٤مًمٚم وصػ ومٙم٠مّٟمف،  أرضمقان أمحر:  اًمّسػماذمّ  وطمٙمك

 .وم٤مىمع وأصٗمر،  ي٘مؼ أسمٞمض:  ي٘م٤مل يمام

 .؟ معّربة أو ظربّقة ؿةؾؽفا ؾه.  ػقاؾواخت

 اًمٜمّٝمل ذم ٕمٜمكعموم٤م،  ٞم٤مصمرعما ُمـ محرٕسم٤م اًمٜمّٝمل سم٤مظمتّم٤مص:  ـاؾؿ ؾنن

 .ىمبٚمف طمدي٨م اًمؼماء ذم شم٘مّدم يمام همػمه٤م ذم ُم٤م قمٜمٝم٤م

 ، اًمؽّموّمف ُمـ ومٞمف ُم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمّٝمل ٕمٜمّل عموم٤م محرٕسم٤م خيتّص  ٓ:  ـاؾؿ وإن

 ّنل اًمٜمّٝمل ومٞمٙمقن،  شمريمٝم٤م ٞمفٚمقم ومٞمِمّؼ  ومتٕمقزه اًمِّمخص يٕمت٤مده٤م وىمد

 .دٟمٞمقّي٦م ح٦مٍ ٚمّمعم إرؿم٤مد

 ديٜمّٞم٦م ح٦مٍ ٚمّمعم ومٝمق قم٤مضمؿٕسم٤م اًمّتِمّبف أضمؾ ُمـ قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل:  ـاؾؿ وإن

 خيتص نٔا يٍم ملَ  ٤معمَّ  صمؿّ ،  يمّٗم٤مر وهؿ طمٞمٜمئذٍ  ؿمٕم٤مرهؿ ؽًمذ يم٤من ٙمـًم ،
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 .ؿٚمأقم واهلل ، ٙمراه٦مًما ومتزول،  ٕمٜمكعما ؽًمذ لزا سمِمٕم٤مرهؿ

 .ٟمسب٦م ي٤مء سمٕمده٤م ٦مٚمٝمٛمعما وشمِمديد ٘م٤مفًما سمٗمتح ( ؼّسّ فا وظـ ): ؿقفف 

 ٟمفي٘مقًمق دي٨محلا أهؾ أنّ :  " دي٨محلا همري٥م " ذم قمبٞمد أسمق وذيمر

 ٤مهل:  ي٘م٤مل دٚمسم ممإ ٟمسب٦م وهل ، يٗمتحقّن٤م ُمٍم وأهؾ ٘م٤مفًما سمٙمّس

 .صٛمٕمّل ٕا يٕمرومٝم٤م وملَ ،  رأيتٝم٤م .٘مّس ًما

 واسمـ اًمّٓمؼمّي  ُمٜمٝمؿ .سمٛمٍم ٘مّس ًمٚم ٟمسب٦م هل:  ـثرٕا لؿا وـذا

 .ؾمٞمده

 .اًمّس٤مطمؾ دالسم ُمـ هل:  ٤مزُمّل حلا لوىم٤م

 ُمـ ٘مربًمسم٤م طمّمـ وهل،  ُمٍم ؾم٤مطمؾ غمقم هل:  اعُمٝمٚم٥َّم لوىم٤م

 كمشم أّّن٤م:  وه٥م اسمـ طمدي٨م ذم وىمع ويمذا ، اًمِّم٤مم ضمٝم٦م ُمـ ُم٤مٗمرًما

 .ُمٗمتقطم٦م وراء ٗم٤مءًمسم٤م ٗمرُم٤مًموا .ٗمرُم٤مًما

 قمبٞمد أسمق وطمٙمك ، ُمت٘م٤مرب وهق شمٜمٞمس سم٘مرب هل:  اًمٜمّقوّي  لوىم٤م

 وهق ٘مزّ ًما ممإ ٟمسب٦م سم٤مًمّسلم ٓ سم٤مًمّزاي أّّن٤م:  اًمّٚمٖمقّي  ؿمٛمر قمـ روّي هلا

 .٤مً ؾمٞمٜم اًمّزاي ٧مًموم٠مسمد،  ريرحلا

 هق،  ٞمفًمإ ٟمس٥م ذيًما ٘مّس ًما أنّ :  " اًمٜمّٝم٤مي٦م " ذم صمػمٕا اسمـ وطمٙمك

ل،  اًمّّم٘مٞمع  يٕمرف ملَ  ُمـ ماليم ىمبٚمف ذيًموا وهق ، بٞم٤مضفًم ؽًمسمذ ؾُمٛمر

 .٘مري٦مًما ٘مّس ًما

، " كمّ ح٤مُمعما زمأُم٤م " ذم ُمقصقًٓ  ٜم٤مًم ووىمع . ٘م٤مٚمَّ وذيمر اًمبخ٤مري ُمٕم

 صمٞم٤مٌب :  لىم٤م ؟ اًم٘مّسّٞم٦م ُم٤م:  كم  ٕمًم:  ٧مٚمىم:  لىم٤م ، سُمْردة أيب قمـ:  قم٤مصؿٌ ىم٤مل 

 أُمث٤مل وومٞمٝم٤م،  طمريرٌ  ومٞمٝم٤م ٕم٦مٌ ٚمُمْم ، ُمٍم ُمـ أو ، اًمِّم٠مم ُمـ أشمتٜم٤م
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 .إشمرٟم٩م

 قمـ ٞم٥مٚميم سمـ قم٤مصؿ ؾمٛمٕم٧م إدريس سمـ اهلل قمبد ـمريؼ ُمـوعمسٚمؿ 

 رؾمقل ّن٤مين : لىم٤م كمّ قم قمـ - ؿمٕمرّي ٕا ُمقؾمك أيب اسمـ وهق - سُمْردة أيب

 ومثٞم٤مب ٘مّزّ ًما وم٠مُّم٤م:  لىم٤م ، ٞم٤مصمرعما وقمـ . ٘مّزّ ًما ًمبس قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  .دي٨محلا . يمذا ؿمبف ومٞمٝم٤م واًمِّم٤مم ُمٍم ُمـ هب٤م ١مشمكيُ  ٕم٦مٚمُمْم

 ٘مّزّ ًما ب٤مسًم قمـ اًمٜمّٝمل كمّ قم قمـ . آظمريـ وضمٝملم ُمـ ؿٚمُمس وأظمرج

 .شمٗمسػمه ومٞمف ٞمسًم ٙمـًم، 

 عالضٕيم٤م قمريْم٦م ظمٓمقط ومٞمٝم٤م:  أي." طمرير ومٞمٝم٤م ٕم٦مٚمُمْم "  ىمقًمفو

 .سمٕمْمف وشمرك سمٕمْمف ٟمس٩م ُم٤م عٚمْمعمسم٤م رادعما أنّ :  ٜمذرّي عما وطمٙمك ،

 .٤مً سوم اً طمرير ٞمس٧مًم سم٠مّّن٤م يِمٕمر " طمرير ومٞمٝم٤م ":  وىمقًمف

 .ريرحلسم٤م خمٚمقـم٦م صمٞم٤مب أّّن٤م:  امءؾعفا ظـ اًمٜمّقوّي  وطمٙمك

  .ريرحلا رديء وهق زّ خلا ُمـ:  ؾوؿق

 ٞمٔم٦مٚمهم ومٞمٝم٤م تلًما عالضٕا أنّ :  أي ." شمرٟم٩مٕا أُمث٤مل وومٞمٝم٤م " ىمقًمفو

 ُمٕمقضّم٦م

 ُمـ ريرحلا ٓمفًمظم٤م ُم٤م ًمبس ُمٜمع غمقم ٘مّزّ ًما ًمبس قمـ سم٤مًمٜمّٝمل لواؾمتد

 .ريرحلا ومٞمف ريرحلا همػم طًمظم٤م ُم٤م سم٠مّٟمف . ٘مّزّ ًما تٗمسػمًم اًمّثٞم٤مب

 .٤مببًما طمدي٨م ذم ٘مّزّ ًما غمقم ريرحلا قمٓمػ وي١مّيده

 سمسٜمدٍ  وأمحد واًمٜمّس٤مئّل  داود أيب قمٜمد كمّ قم طمدي٨م ذم ؽًميمذ ووىمع

:  لىم٤م كمّ قم قمـ قمٛمرو سمـ قمبٞمدة ـمريؼ ُمـ اًمِّمٞمخلم ذط غمقم صحٞمح

 .ريرحلوا ٘مّزّ ًما قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ينّن٤م
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 ريرحلا ُمـ ٙمّؾ ًما ومٞمٙمقن،  اًمٜمّقع سم٤مقمتب٤مر ٖم٤ميرةعما شمٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .٤مً ىمريب ٤ميضعما طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم ريرحلا غمقم اًمّديب٤مج قمٓمػ وىمع يمام

ـّ ًمو  ذيًما أّٟمف،  ٘مّزّ ًما شمٗمسػم ذم دي٨محلا ـمرق ؾمٞم٤مق ُمـ ئمٝمر ذيًما ٙم

  .هذا غمومٕم . فاًمٍمر  ريرحلا أّٟمف ٓ ريرحلا طًمخي٤م

 ىمقل وهق . ريرحلا ٓمفًمظم٤م ذيًما اًمّثقب ًمبس حيرم .افؼقل إول

  .ؾمػميـ يم٤مسمـ واًمّت٤مسمٕملم قمٛمر يم٤مسمـ اًمّّمح٤مسم٦م سمٕمض

 إذا ريرحلا ٓمفًمظم٤م ُم٤م ًمبس ضمقاز ممإ:  ٛمٝمقرجلا ذه٥م:  افؼقل افثاين

  .٥مٚمهمٕا ريرحلا همػم يم٤من

 ُمـ ؽًمذ ممإ اٟمْم٤مف وُم٤م ( ) اًمّسػماء ٦مٚمحلا شمٗمسػم ؽًمذ ذم وقمٛمدهتؿ

__________________ 
قمـ اسمـ (  6666)وُمسٚمؿ ، وُمقاضع أظمرى ( 332)٤مري يِمػم إمم ُم٤م أظمرضمف اًمبخ (6)

ًمق  .ي٤م رؾمقل اهلل: قمٛمر أنَّ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، رأى طمٚم٦ًم ؾمػماء قمٜمد سم٤مب اعمسجد ، وم٘م٤مل 

إٟمام :  ملسو هيلع هللا ىلصاؿمؽمي٧م هذه ، ومٚمبستٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م وًمٚمقومد إذا ىمدُمقا قمٚمٞمؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 احلدي٨م  "... .يٚمبس هذه ُمـ ٓ ظمالق ًمف ذم أظمرة

ىم٤مل ،  -سمٙمّس اعمٝمٛمٚم٦م وومتح اًمتحت٤مٟمٞم٦م واًمراء ُمع اعمد  -واًمسػماء : ل اًمِم٤مرح ذم اًمٗمتح ىم٤م 

واًمقر سمٗمتح اًمقاو وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م ، يمذا ىم٤مل  .هق اًمقر ُمـ احلرير: ُم٤مًمؽ 

 .حتت٤مٟمٞم٦م

وإٟمام ىمٞمؾ هل٤م ؾمػماء ًمتسٞمػم ، صمٞم٤مب ومٞمٝم٤م ظمٓمقط ُمـ طمرير أو ىمز : وىم٤مل إصٛمٕمل  

خمتٚمػ إًمقان ومٞمف ظمٓمقط : وىمٞمؾ ، صمقب ُمْمٚمع سم٤محلرير : ل اخلٚمٞمؾ وىم٤م .اخلٓمقط ومٞمٝم٤م

 .ممتدة يم٠مّن٤م اًمسٞمقر

واًمسػماء  .أٟمف رأى قمغم أم يمٚمثقم طمٚم٦م ؾمػماء، ووىمع قمٜمد أيب داود ذم طمدي٨م أٟمس  

 .أٟمف ُمـ شمٗمسػم اًمزهري، وىمد ضمزم اسمـ سمٓم٤مل  .اعمْمٚمع سم٤مًم٘مز

سػم ومٞمف ظمٓمقط يٕمٛمؾ ُمـ اًم٘مز صمقب ُم: وىمٞمؾ ، هق رضب ُمـ اًمؼمود : وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده  

 .صمٞم٤مب ُمـ اًمٞمٛمـ: وىمٞمؾ ، 

مَل ي٠مت ومٕمالء : وٟم٘مؾ قمٞم٤مض قمـ ؾمٞمبقيف ىم٤مل  .سُمرد ومٞمف ظمٓمقط صٗمر: وىم٤مل اجلقهري  

  .وهق احلرير اًمّم٤مذم: ًمٙمـ اؾماًم ، صٗم٦م 
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__________________ 
ف ، ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم : صمؿ ىم٤مل احل٤مومظ   : احلٚم٦م اًمسػماء هل اًمتل شمٙمقن ُمـ طمرير ِسْ

: هل اًمتل خي٤مًمٓمٝم٤م احلرير ، ىم٤مل : ٕمٚمؿ ، وأُم٤م أهؾ اًمٚمٖم٦م ومٞم٘مقًمقن هذا ىمقل أهؾ اًم

صمؿ ؾم٤مق ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحق طمدي٨م  .وإول هق اعمٕمتٛمد

 ."طمٚم٦ٌم ُمـ طمرير  "وومٞمف  .اًمب٤مب

دًم٧َّم ـمرق احلدي٨م قمغم أن احلٚم٦م اعمذيمقرة يم٤مٟم٧م ُمـ طمرير حمض ، صمؿ : وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  

ي٤م رؾمقل اهلل ، إين ُمررُت : أن قمٛمر ىم٤مل ، ـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ذيمر ُمـ ـمريؼ أيقب قم

  .أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م واًمٓمؼمي هبذا اًمٚمٗمظ . احلدي٨م "سمٕمٓم٤مرد يٕمرض طمٚم٦م طمرير ًمٚمبٞمع 

وًمٚمبخ٤مري ذم اًمبٞمقع ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ طمٗمص قمـ ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر : ىمٚم٧م  

طمٚم٦م ُمـ  "ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل ، وذم اًمٕمٞمديـ ُمـ  "طمٚم٦م طمرير أو ؾمػماء  "قمـ أسمٞمف 

وىمد ومّس اإلؾمتؼمق ذم ـمريؼ أظمرى سم٠مٟمف ُم٤م همٚمظ ُمـ اًمديب٤مج ، أظمرضمف ،  "إؾمتؼمق 

ؾم٠مًمٜمل ؾم٤ممل قمـ اإلؾمتؼمق ؟ : ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل  "إدب"اًمبخ٤مري ذم 

ووىمع  . ومذيمر احلدي٨م "ؾمٛمٕم٧م قمبد اهلل سمـ قمٛمر : ُم٤م همٚمظ ُمـ اًمديب٤مج ، وم٘م٤مل : وم٘مٚم٧م 

 ."طمٚم٦م ُمـ ؾمٜمدس  "ؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس ذم ٟمحق هذه اًم٘مّم٦م قمٜمد ُمسٚم

 .هذه إًمٗم٤مظ شمبلم أن احلٚم٦م يم٤مٟم٧م طمريرًا حمْم٤مً : ىم٤مل اًمٜمقوي  

وىمد شمٙمقن همػم حمض ، وم٤مًمتل ذم ، اًمذي يتبلم أن اًمسػماء ىمد شمٙمقن طمريرًا سوم٤ًم : ىمٚم٧م  

 يٚمبس إٟمام "وهلذا وىمع ذم طمديثف ، ىمّم٦م قمٛمر ضم٤مء اًمتٍميح سم٠مّن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ طمرير حمض 

عم٤ِم روى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م  . واًمتل ذم ىمّم٦م قمكم مَل شمٙمـ طمريرًا سوم٤مً  "هذه ُمـ ٓ ظمالق ًمف 

طمٚم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصُأهدي ًمرؾمقل اهلل : ُمـ ـمريؼ أيب وم٤مظمت٦م قمـ هبػمة سمـ يريؿ قمـ قمكم  ىم٤مل 

ة سمحرير ُم٤م أصٜمع هب٤م ، أًمبسٝم٤م ؟ : وم٠مرؾمؾ هب٤م إزمَّ وم٘مٚم٧م  . إُم٤م ؾُمداه٤م أو حلٛمتٝم٤م . ُمسػمَّ

َّٓ أرىض ًمؽ ٓ : ىم٤مل   .ؿٙمـ اضمٕمٚمٝم٤م مخرًا سملم اًمٗمقاـمُم٤م أرىض ًمٜمٗمز ، وًم إ

طمٚم٦م ُمـ : وم٘م٤مل ومٞمف ، وىمد أظمرضمف أمحد واسمـ ُم٤مضمف ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق قمـ هبػمة  

اؾمٛمف ؾمٕمٞمد  -وهق سمٗم٤مء وُمٕمجٛم٦م صمؿ ُمثٜم٤مة  -وهق حمٛمقل قمغم رواي٦م أيب وم٤مظمت٦م  "طمرير 

 .٦مسمـ قمالىم٦م سمٙمّس اعمٝمٛمٚم٦م وختٗمٞمػ اًمالم صمؿ ىم٤مف ، صم٘م

ٓ أرىض  "، سمؾ ومٞمف  وقمٞمد قمغم ًمبسٝم٤م يمام وىمع ذم ىمّم٦م قمٛمر  ومَل ي٘مع ذم ىمّم٦م قمكم   

َّٓ ًمؽ  وٓ ري٥م أن شمرك ًمبس ُم٤م ظم٤مًمٓمف احلرير أومم ُمـ ًمبسف قمٜمد  "ُم٤م أرىض ًمٜمٗمز  إ

 اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر  .واهلل أقمٚمؿ .ُمـ ي٘مقل سمجقازه

ذم صحٞمح اًمبخ٤مري  أصٚمف، سمـ طمجر اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف ا وطمدي٨م قمكم : ىمٚم٧م  

أهدى إزمَّ اًمٜمبك : ىم٤مل  ُمـ ـمريؼ زيد سمـ وه٥م قمـ قمكم  ( 6633)وُمسٚمؿ ( 6263)

  .طمٚم٦م ؾمػماء ومٚمبستٝم٤م ، ومرأي٧م اًمٖمْم٥م رم وضمٝمف ، ومِم٘م٘متٝم٤م سملم ٟمس٤مئك ملسو هيلع هللا ىلص
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 ذم شم٘مريره ؾمٞم٠ميت يمام.  طمرير ُمـ يم٤من إذا اًمّثقب ذم ؿٚمٕمًما ذم اًمّرظمّم٦م

 .( ) قمٛمر طمدي٨م

 ُمـ زمٚمي ٓ ٙمـًم ، صؾٕا ُمٕمٜمك ذم ىمٞم٤مس وهق:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ومٞمف ريرحلا جمٛمقع يم٤من ُم٤م ُمٜمف جيقز وإّٟمام ، طٚمخمت يمّؾ  ضمقاز ؽًمذ ضمقاز

 ٜمععما ومٞمٙمقن،  اًمّثقب ٛمٞمعجل سم٤مًمٜمّسب٦م ُمٜمٗمردة يم٤مٟم٧م قًم أص٤مسمع أرسمع ىمدر

 ي٘متٍم ؾمتثٜم٤مءٓا وسمٕمد ، طٚمختعموا صًمخ٤مًمٚم ؿم٤مُمالً  ريرحلا ًمبس ُمـ

 ذم هب٤م تحؼٚموي ، ُمٜمٗمردة يم٤مٟم٧م إذا أص٤مسمع أرسمع وهق ستثٜمكعما ٘مدرًما غمقم

 .ٓم٦مٚمخمت يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ٕمٜمكعما

  : ضريؼان ؿهلو ، ؽًمذ ذم افّشاؾعّقة شمقؾّمع وىمد:  لىم٤م

 ملَ  ٤مً وزٟم أىمّؾ  ريرحلا يم٤من وم٢من ، قزنًما راقمتب٤م اًمّراضمح وهق:  أحدمها

 ومٞمٝمام اًمؽّمضمٞمح ػٚماظمت .ؾقجفان اؾمتقي٤م وإن ، طمرم أيمثر أو حيرم

  .قمٜمدهؿ

 اظمتٞم٤مر وهذا ، سم٤مًمّٔمٝمقر ٙمثرةًموا ٦مٚم٘مًمسم٤م قمتب٤مرٓا:  افّثاين وافّطريؼ

  .شمبٕمف وُمـ ٘مّٗم٤ملًما

 لمسم ومّرق ُمـ ومـفؿ ، ٙمراه٦مًما ثٝم٤مًمصم٤م أىمقال طٚمختعما ذم ؽّقةفادا وظـد

ـٍ  طٚمختعما وسملم زّ خلا  .ظمرٔا وُمٜمع زّ خلا وم٠مضم٤مز .وٟمحقه سم٘مٓم

 أّٟمف ٘مّزّ ًما شمٗم٤مؾمػم سمٕمض ذم شم٘مّدم وىمد ، زّ خلا شمٗمسػم غمقم ُمبٜمّل  وهذا

__________________ 
أن ُأيمٞمدر دوُم٦م أهدى إمم ، ُمـ ـمريؼ أسمك ص٤مًمح احلٜمٗمل قمـ قمكم ( 6630)وعمسٚمؿ  

 "احلدي٨م . .صمقب طمرير وم٠مقمٓم٤مه قمٚمٞم٤مً   ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 .ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٕمٛمدة سمٕمد طمدي٨م (6)
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 .زّ خلا

 .ذيمقرعما ٘مقلًما ٞمفٚمقم يتٜمّزل ذيًما ومٝمق ريرحلا رديء إّٟمف:  َٛمـ ىم٤ملوم

 اًمّتٗمّمٞمؾ يّتجف ملَ  سمحريرٍ  طٚمومخ وسمر ُمـ يم٤من ُم٤م إّٟمف : َُمـ ىم٤ملو

 .ذيمقرعما

 ّنك إّٟمام : قمّب٤مس اسمـ سمحدي٨م:  طٚمختعما ًمبس أضم٤مز ُمـ ٤مً أيْم واطمت٩ّم 

 ريرحلا ُمـ ؿٚمٕمًما وم٠مُّم٤م،  ريرحلا ُمـ ّمٛم٧معما اًمّثقب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ، هٙمذا طمسـ سمسٜمدٍ  اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .سمف سم٠مس الوم اًمّثقب وؾمدى

 ّنك إّٟمام " ٗمظٚمسم صحٞمح سمسٜمدٍ  ٤ميمؿحلا وأظمرضمف ، داود أيب قمٜمد وأصٚمف

 ." اً طمرير يم٤من إذا ّمٛم٧معما قمـ

 يم٤من ُم٤م وم٠مُّم٤م،  ريرحلا ّمٛم٧مُمُ  قمـ ّنك : ٨مًمصم٤م ـمريؼ ُمـ ٚمّٓمؼماينّ ًمو

 .سمف سم٠مس الوم يمّت٤من أو ىمٓمـ ُمـ ؾمداه

 ذم طم٘مٞم٘م٦م ريرحلا قمـ اًمٜمّٝمل سم٠منّ :  ٤مً أيْم جقازًمٚم ٕمريبّ ًما اسمـ لواؾمتد

 ٓ سمحٞم٨م ٓم٤مٚمظُم  وم٢مذا ، سيح وٟمحقه ٘مٓمـًما ذم ذنإلوا ، صًم٤مخلا

 ظمرج اًمّتحريؿ قِمٚم٦َّم شمِمٛمٚمف ٓو ؾمؿٓا يتٜم٤موًمف ٓ سمحٞم٨م اً طمرير يسّٛمك

 .ومج٤مز ٛمٜمقععما قمـ

 .وهمػمهؿ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م قمـ زّ خلا ًمبس صمب٧م وىمد

 .وأيمثر اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ ٤مً ٟمٗمس قمنمون فَس بِ ًمَ :  داود أسمق لىم٤م

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمّت٤مسمٕملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م وقمـ ُمٜمٝمؿ َجع قمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأورده

 .ضمٞم٤مد

 ـمريؼ ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق أظمرضمف ُم٤م . ؽًمذ ذم ورد ُم٤م غموأقم
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 ٞمفٚموقم ٦مٚمسمٖم غمقم رضمالً  رأي٧م:  لىم٤م أسمٞمف قمـ اًمّدؿمتٙمّل  ؾمٕمد سمـ اهلل قمبد

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمس٤مٟمٞمٝم٤م:  ي٘مقل وهق . ؾمقداء ظمزّ  قمامُم٦م

 ُمروانَ  أشم٧م : لىم٤م قماّمر أيب سمـ قماّمر ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

ـَ   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٤مبأصح ومٙمس٤مه٤م ، ظمزّ  ُمٓم٤مرف ٙمؿحلا سم

 ُمـ وحلٛمتٝم٤م طمرير ُمـ ؾمداه٤م صمٞم٤مب أّٟمف زّ خلا شمٗمسػم ذم صّح ٕوا

 .همػمه

 .ٟمحقه أو وصقف طمرير ُمـ خمٚمقـم٦م شمٜمس٩م : ؾوؿق

ل،  رّ خلا ٤مهل ي٘م٤مل داسّم٦م اؾمؿ أصٚمف:  ؾوؿق  وسمره ُمـ ّتخذعما اًمّثقب ؾُمٛمر

 .ريرحلا ٜمٕمقُم٦مًم ريرحلسم٤م طٚمخي ُم٤م غمقم ؼٚمأـم صمؿّ ،  ٜمٕمقُمتفًم اً ظمزّ 

 ٓمفًمخي٤م ُم٤م ًمبس ضمقاز غمقم سمٚمبسف لٓؾمتدٓا يّمّح  الوم ذاه غموقم

 خٚمقطعما ُمـ يم٤من ػٚماًمّس  فَس بَ ًمِ  ذيًما زّ خلا أنّ  يتحّ٘مؼ ملَ  ُم٤م ريرحلا

  .ؿٚمأقم واهلل .ريرحلسم٤م

 ظـو ، ؿمٝمرة ومٞمف يٙمـ ملَ  ُم٤م زّ خلا ًمبس:  ةؾـابحلوا ـػّقةحلا وأجاز

 .زّ خلا ذم يمّٚمف وهذا ، ؽراهةفا ؽفما

 .ٕمجٛم٦معما ٤مءخلا سمدل ٘م٤مفًمسم٤م ٘مزّ ًما وأُّم٤م

 قًمو اًمّرضم٤مل غمقم وطمّرُمقه ريرحلا ُمـ ٘مزّ ًما ئّٛم٦مٕا قمدّ :  اًمّراومٕمّل  لوم٘م٤م

 ذم زمتقعما طمٙمك ٙمـًم،  قفؾظ ّتػاقٓا ُم٤ممإلا ؾوٟم٘م ، قنٚماًم يمٛمد يم٤من

 .اًمّزيٜم٦م صمٞم٤مب ُمـ ٞمسًم ّٟمفٕ،  حيرم ٓ أّٟمف اً وجف "اًمّتتّٛم٦م"

 ٞمفٚمقم نٔا ٟمحـ ٘مفٚمٟمٓم ُم٤م ٘مزّ ًمسم٤م ُمراده يم٤من إن:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ٓو،  قنٚماًم سمٙمٛمقدة اقمتب٤مر ٓو ، ومٞمحرم ريرحلا اؾمؿ قمـ خيرج ٞمسٚموم
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 فًم أصمر ٓ ضٕمٞمػ ٞمؾٚمشمٕم ُمٜمٝمام يمالً  وم٢منّ ،  اًمّزيٜم٦م صمٞم٤مب ُمـ ٞمسًم سمٙمقٟمف

  .ُمفاليم ٟمتٝمكا .ٞمفٚمقم ؾمؿٓا قالاٟمٓم سمٕمد

 ومٞمّتجف آظمر ٤مً ؿمٞمئ سمف رادعما يم٤من وإن وهق 5 اًمّت٘مسٞمؿ ؾ٘م٤مسمعم يتٕمّرض وملَ 

 ذم شم٘مّدم ُم٤م ٟمحق وهق ، ريرحلا رديء سمف ُمراده أنّ  ئمٝمر ذيًموا ، ُمفاليم

 .ؿٚمأقم واهلل .قنٚماًم سمٙمٛمقدة وصٗمف ؽًمذ ؾضمٕو ، زّ خلا

 ؾمبؼ ىمد ريرحلا ( وافّديباج,  واإلشتزق,  ريرحلا فبس وظـ ): ؿقفف 

  .ُمٜمف ٟمٗمٞمس٤من صٜمٗم٤من:  ؾمتؼمقإلوا واًمّديب٤مج،  ومٞمف ٘مقلًما

 .بُمٕمرّ  وهق،  جيب٤ماًمدّ  ُمـ همٚمظ ُم٤م:  ؾمتؼمقواإل

 .ومتحٝم٤م وحؽل .٦مٚمٝمٛمعما سمٙمّس هق اًمّديب٤مجو

 .سمٕمريب   ٞمسًم:  أي .دٌ ًمُمق ٗمتحًما:  قمبٞمدة أسمق لوىم٤م
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 الحديث الخامس
 مـ خاتاً  ـعطَ اْص  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ ,   ظؿر ابـ ظـ - 676

 , ؽفـذ افـّاس ؾصـع , بسفف إذا ـّػف باضـ يف ؾّصف يعؾ ؾؽان , ذهٍب 

,  اتؿخلا هذا بسفأَ  ــت إيّن :  لؾؼا ؾـزظف ـزدا ذظ سؾج إّكف ثؿّ 

 ؾـبذ أبداً  بسففأ ٓ واهلل:  لؿا ثؿّ ,  بف ؾرمك,  داخؾٍ  مـ ؾّصف وأجعؾ

  ( ).خقاتقؿفؿ افـّاس

 ( ) .قؿـكفا يده يف فؾجع : ػظٍ ف ويف

 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  اخّتذ "ذم رواي٦م هلام  ( ذهٍب  مـ خاتاً  اصطـع: ) ؿقفف 

 أو ، بسفٚموم ومّمٞمغ سمّمٞم٤مهمتف أُمر:  اخّتذه ُمٕمٜمكو،  " ذه٥ٍم  ُمـ ٤مً ظم٤ممت

  .وم٤مخّتذه ٤مً ُمّمقهم وضمده

 اًمٜمّبّل  أراد اّم ٚموم ، ٕمربًما قم٤مدة ُمـ ٤مشمؿخلا ب٤مسًم يٙمـ ملَ :  ّٓم٤ميبّ خلا لىم٤م

 ٤معمِ  قمٜمف رضمع صمؿّ  ، ذه٥م ُمـ واخّتذه ٤مشمؿخلا اخّتذ ٚمقكعما ممإ يٙمت٥م أن ملسو هيلع هللا ىلص

 يمّٗمف سم٤مـمـ كمي مم٤ّم ومّّمف ؾوضمٕم ، ٗمتٜم٦مًما ُمـ خيِمك ٤معمِ و اًمّزيٜم٦م ُمـ ومٞمف

__________________ 
( 6346)وُمسٚمؿ ( 2626،  6603،  6606،  6663،  6662)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 .ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه( 2323،  6664)ٚمبخ٤مري وًم 

 .خمتٍماً 

٘مب٦م سمـ ظم٤مًمد قمـ قمبٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ُمـ ـمريؼ قم( 6346)أظمرضمف ُمسٚمؿ ( 6)

. 

َّٓ  . ُمـ ـمريؼ ضمقيري٦م قمـ ٟم٤مومع(  6603) وأظمرضمف اًمبخ٤مري   أٟمف مل جيزم سمف يمام  إ

  .ؾمٞم٠ميت ذم اًمنمح إن ؿم٤مء اهلل
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  .اًمّتزّيـ ُمـ أسمٕمد ٞمٙمقنًم

 شمٕمرف ٓ ٕمربًما أنّ  دقمقاه:  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م لىم٤م

 .اٟمتٝمك .شمستٕمٛمٚمف ٕمربًما ويم٤مٟم٧م،  قمريبّ  وم٢مّٟمف قمجٞمب٦م ٤مشمؿخلا

 واؾمتٕمامهلؿ ٤مً قمرسمٞمّ  ومٙمقٟمف َّٓ وإ،  ٕمربًما قمـ ًمبسف صمبقت ممإ وحيت٤مج

 .ّٓم٤ميبّ خلا قمب٤مرة غمقم يردّ  ٓ ٙمت٥مًما ظمتؿ ذم فًم

 وأسمق أمحد أظمرضمف ذيًما دي٨محلا أظمرج أن سمٕمد اًمّٓمح٤موّي  لىم٤م وىمد

 ًمبس قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : لىم٤م رحي٤مٟم٦م أيب قمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود

َّٓ  ٤مشمؿخلا   .ٓم٤منٚمؾم ذيًم إ

َّٓ  ٤مشمؿخلا ًمبس يمراه٦م ممإ ؿقم ذهب:   .ٓم٤منٚمؾم ذيًم إ

ذم  أٟمس طمدي٨م طمّجتٝمؿ وُمـ ، وم٠مسم٤مطمقه آخرون ػفؿفوخا

 .ظمقاشمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤ّمس ٘مكًمأ ظم٤ممتف ٘مكًمأ عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، اًمّمحٞمحلم

 ذا ٞمسًم ُمـ اًمٜمّبقّي  ٕمٝمدًما ذم ٤مشمؿخلا بسٚمي يم٤من أّٟمف غمقم يدّل  وم٢مّٟمف

 ظم٤مشمؿ ًمبس ُمٜمف ٟمسخ ذيًما:  ٜم٤مٚمىم،  ُمٜمسقخ هق:  ؾىمٞم وم٢من ، ٓم٤منٚمؾم

 .اًمّذه٥م

  .( ) ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظم٤مشمؿ ٟم٘مش ٞمفٚمقم ٜم٘مقشعما ظم٤مشمؿ بسًمُ  أو:  ٧مٚمىم

 بسقنٚمي يم٤مٟمقا أّّنؿ واًمّت٤مسمٕملم اًمّّمح٤مسم٦م ـُم َج٤مقم٦م قمـ أورد صمؿّ 

  .اٟمتٝمك .ٓم٤منٚمؾم فًم ٞمسًم ممّـ قاشمؿخلا

__________________ 
أن رؾمقل ،  قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ (  6644) وُمسٚمؿ (  6322) عم٤ِم أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

إين اختذت ظم٤ممت٤ًم ُمـ : وىم٤مل  .٘مش ومٞمف حمٛمد رؾمقل اهللاختذ ظم٤ممت٤ًم ُمـ ومْم٦م ، وٟم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

َـّ أطمٌد قمغم ٟم٘مِمف .ورق ، وٟم٘مِم٧ُم ومٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل  .ومال يٜم٘مِم
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 ذي ٖمػمًم ًمبسف أنّ  ئمٝمر ذيًموا . رحي٤مٟم٦م أيب طمدي٨م قمـ ٥مجُي  وملَ 

 لسم٤مًمّرضم٤م ئؼالواًم ، اًمّتزّيـ ُمـ رضٌب  ّٟمفٕ ، مموٕا فالظم ٓم٤منٚمؾم

 قمـ ٚمٜمّٝملًم اًمّّم٤مروم٦م هل قازجلا غمقم ٦مًماًمّدا ٦مًمدٕا وشمٙمقن ، ومفالظم

 .اًمّتحريؿ

 ،" دي٨محلا..٤مشمؿخلوا اًمّزيٜم٦م قمـ كّن " ـمرىمف سمٕمض ذم أنّ :  وي١مّيده

 ممإ حيت٤مج ُم٤م رء غمقم ٓم٤منٚمؾم فًم ُمـ ٓم٤منٚمسم٤مًمّس  رادعما يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 سمف خيتؿ ُم٤م ٤مشمؿخلسم٤م رادعموا،  ظم٤مّص٦م يمؼمٕا ٓم٤منٚماًمّس  ٓ ٞمفٚمقم تؿخلا

  .٤مً قمبث ًمبسف ومٞمٙمقن

 الوم ٚمّزيٜم٦مًم ٗمّْم٦مًما ُمـ ويم٤من،  سمف خيتؿ ٓ ذيًما ٤مشمؿخلا بسًم ُمـ وأُّم٤م

 .بسفًم ُمـ طم٤مل حيٛمؾ ؽًمذ غموقم ، اًمٜمّٝمل ذم يدظمؾ

 قاشمؿخلا بسٚمي يم٤من ُمـ سمٕمض ظمقاشمؿ ٟم٘مش صٗم٦م ُمـ ورد ُم٤م وي١مّيده

 .سمف خيتؿ ُم٤م سمّمٗم٦م شمٙمـ ملَ  أّّن٤م غمقم يدّل  مم٤ّم

 صدىم٦مُ  لؾم٠م:  لوىم٤م،  ومْمّٕمٗمف رحي٤مٟم٦م أيب طمدي٨م قمـ ؽًمُم٤م ؾؾمئ وىمد

ـَ  ؾمٕمٞمدَ  يس٤مر سمـ  ىمد أيّن  اًمٜم٤ّمس وأظمؼم ، ٤مشمؿخلا سِ بَ ًما:  لوم٘م٤م سّٞم٥معما سم

 .ؿٚمأقم واهلل .أومتٞمتؽ

 اًمّسٜم٦م ذم يم٤من ٤مشمؿخلا اخّت٤مذ أنّ ،  ٞمٕمٛمرّي ًما ٗمتحًما أسمق ضمزم:  ةؾتؽؿ

 .اًمّس٤مدؾم٦م ذم يم٤من سم٠مّٟمف همػمه وضمزم ، اًمّس٤مسمٕم٦م

 اخّتذه إّٟمام ّٟمفٕ،  اًمّس٤مسمٕم٦م وأوائؾ اًمّس٤مدؾم٦م أواظمر ذم يم٤من سم٠مّٟمف ؿعوُي 

 ، دٟم٦مهلا ُمّدة ذم ٚمقكعما ممإ إرؾم٤مًمف ويم٤من ،( ) ٚمقكعما ُمٙم٤مشمب٦م ادشمفإر قمٜمد

__________________ 
عَم٤َّم أراد رؾمقل اهلل : قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، ىم٤مل ( 6346)وُمسٚمؿ ( 26)أظمرج اًمبخ٤مري  (6)
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 ، ّج٦محلا ذي ذم ديٜم٦معما ممإ ورضمع ، ؾم٧ّم  ؾمٜم٦م ٘مٕمدةًما ذي ذم ويم٤من

 إرؾم٤مًمف ىمبؾ ٤مشمؿخلا اخّت٤مذه ويم٤من .اًمّس٤مسمٕم٦م ُمـ حرمعما ذم اًمّرؾمؾ ووضّمف

  ؿٚمأقم واهلل .ٚمقكعما ممإ اًمّرؾمؾ
 ٗم٤مءًما سمٗمتح ٗمّص ًما:  هرّي قجلا لىم٤م(  ؾّصف يعؾ ؾؽان: ) ؿقفف 

 ضمرى ٞمفٚموقم .اًمّْمؿّ  سمٕمْمٝمؿ وزاد،  ًمٖم٦م همػمه وأصمبتٝم٤م شمٙمّسه٤م ٕم٤مُّم٦مًموا

 .٨مٚمثعما ذم ؽًمُم٤م اسمـ

 أٟمسٍ  قمـ حيّدث اً محٞمد ؾمٛمٕم٧م:  لىم٤م ، ُمٕمتٛمروًمٚمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ 

  ، ُّمٜمف ومّّمف ويم٤من،  ومّْم٦مٍ  ُمـ ظم٤ممتف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أن.  

 ومّْم٦م ُمـ " محٞمدٍ  قمـ ٕم٤موي٦مُم سمـ زهػم ـمريؼ ُمـ داود أيب رواي٦م ذمو

 .ومّْم٦م ُمـ يمّٚمف أّٟمف ذم ٟمص   ومٝمذا " يمّٚمف

 سمـ ٤مرثحلا سمـ إي٤مس ـمريؼ ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 ٞمفٚمقم ٤مً قيّ ٚمُم طمديد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظم٤مشمؿ يم٤من : لىم٤م ضمّده قمـ ُمٕمٞم٘مٞم٥م

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظم٤مشمؿ غمقم ُمٕمٞم٘مٞم٥م ويم٤من:  لىم٤م ، يدي ذم يم٤من ومرسّمام ، ومّْم٦م

  .ٞمفٚمقم ٤مً أُمٞمٜم يم٤من يٕمٜمل

 .اًمّتٕمّدد غمقم حٛمؾومٞمُ 

 ظم٤مشمؿ أنّ  ، ُمٙمحقل قمـ ُمرؾمالً  اً ؿم٤مهد ؾمٕمد اسمـ فًم أظمرج وىمد

  .سم٤مدٍ  ّّمفوم أنّ  همػم ، ومّْم٦م ٞمفٚمقم ٤مً قيّ ٚمُم طمديد ُمـ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

__________________ 
َّٓ إّنؿ ٓ ي٘مرءون يمت٤مسم٤ًم : ىم٤مًمقا : أن يٙمت٥م إمم اًمروم ، ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مختذ : تقُم٤ًم ، ىم٤مل خم إ

ٟم٘مِمف حمٛمد  .ملسو هيلع هللا ىلصظم٤ممت٤ًم ُمـ ومْم٦م ، يم٠مين أٟمٔمر إمم سمٞم٤مضف ذم يد رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .رؾمقل اهلل
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  .آظمره ذم ُم٤م دون ُمثٚمف اًمٜمّخٕمّل  إسمراهٞمؿ قمـ ُمرؾمالً  وآظمر

 سمـ دًمظم٤م أنّ  ، صٕم٤مًما سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ ٤مً ثًموصم٤م

 اهلل رؾمقل فًم لوم٘م٤م ، ظم٤مشمؿ يده وذم أشمك - ٕم٤مصًما اسمـ يٕمٜمل - ؾمٕمٞمد

 .ومّْم٦م ٞمفٚمقم قّي ٚمُم طمديد ُمـ ظم٤مشمؿ وم٢مذا ومٓمرطمف ، اـمرطمف ؟ هذا ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

  .بسفٚموم وم٠مظمذه:  لىم٤م ، اهلل رؾمقل حمّٛمد:  لىم٤م ؟ ٟم٘مِمف ومام:  لىم٤م

 : أٟمس قمـ ؿٚمُمس أظمرضمف ُم٤م يٕم٤مرضف ٓ ." ُمٜمف ومّّمف ويم٤من " ىمقًمفو

  .٤مً طمبِمٞمّ  ومّّمف ويم٤من،  ورق ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظم٤مشمؿ يم٤من

 أي ." طمبٌّم  " ىمقًمف ومٛمٕمٜمك وطمٞمٜمئذٍ ،  اًمّتٕمّدد غمقم ٛمؾحُي  أن إُّم٤م ّٟمفٕ

 أو ٤مً ضمزقم يم٤من أو ، بِم٦محلا قنًم غمقم أو ، بِم٦محلا دالسم ُمـ اً طمجر يم٤من: 

 .بِم٦محلا دالسم ُمـ سمف ي١مشمك ىمد ؽًمذ نّ ٕ،  ٤مً قم٘مٞم٘م

 ّمٗم٦مٍ ًم بِم٦محلا ممإ وٟمس٥م،  ُمٜمف ومّّمف ذيًما هق يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 اًمٜمّ٘مش وإُّم٤م اًمّّمٞم٤مهم٦م إُّم٤م .ومٞمف

 جيٕمؾ ؽًم٤معم ؾىمٞم : سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م ( بسفف إذا ـّػف باضـ يف: ) ؿقفف 

  .ٓ:  لىم٤م ؟ ٙمّػ ًما سم٤مـمـ ذم ٗمّص ًما

 فمٝمره٤م ٓو ٙمّػ ًما سمٓمـ ذم ٤مشمؿخلا ومّص  يمقن ذم ٞمسًم:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

  .ّنل ٓو أُمر

ـّ  أن ُمـ أسمٕمد ٙمّػ ًما سمٓمـ ذم ضمٕمٚمف أنّ  ؽًمذ ذم اًمّّسّ :  همػمه لوىم٤م  ئم

 ضمٕمٚمف قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرج وىمد ، سمف ٚمّتزّيـًم فٚمومٕم أّٟمف

 .٤مً ىمريب ؾم٠مذيمره يمام.  ٙمّػ ًما فم٤مهر ذم

  ." ُمثٚمف اًمٜم٤ّمس وم٤مخّتذ "وًمٚمبخ٤مري  ( ؽفـذ افـّاس ؾصـع ): ؿقفف 
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 صقرة غمقم فويمقٟم ( ) ومّْم٦م ُمـ يمقٟمف ّٞم٦مٚمثعمسم٤م رادعما يٙمقن أن:  حيتؿؾ

 .ذيمقرةعما اًمٜمّ٘مش

 .خّت٤مذٓا ؼٚمٓمعم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

قمٜمد اًمبخ٤مري  وىمع ( اً أبد بسففأ ٓ واهلل : لؿاثؿ ,  بف ؾرمك ):  وؿقفف

:  لوم٘م٤م،  ٞمفٚمقم وأصمٜمك اهلل ومحٛمد ٜمؼمعما ومرىمل " ٟم٤مومع قمـ ضمقيرّي٦م رواي٦م ذم

قمـ  زي٤مد سمـ ٖمػمةعما رواي٦م وذم،  " بسفًمأ ٓ وإيّن  ، اصٓمٜمٕمتف يمٜم٧م إيّن 

 ." ؾومٕم ُم٤م ٟمدري الوم ، سمف ومرُمك " ٟم٤مومع قمٜمد اًمٜمس٤مئل

 رأى عَم٤َّم أو ، ِم٤مريم٦معما أضمؾ ُمـ يمرهف يٙمقن أن:  حيتؿؾ وهذا

 .سمٚمبسف زهقهؿ

 ًمبس حتريؿ وىم٧م وص٤مدف ذه٥م ُمـ ٙمقٟمفًم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .اًمّرضم٤مل غمقم اًمّذه٥م

 ذم ختٍمةعما قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمبد رواي٦م هذا وي١مّيد

 ومٜمبذه ، ذه٥م ُمـ ٤مً ظم٤ممت بسٚمي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من " ٗمظٚمسم اًمبخ٤مري

 ُمـ ٤مً ظم٤ممت اخّتذ صمؿّ  ، ٘م٤مهًمأ صمؿّ  "وذم رواي٦م هلام  . اً أسمد بسفًمأ ٓ:  لوم٘م٤م

 ". .اهلل رؾمقل حمّٛمدٌ  ومٞمف وٟم٘مش .ورٍق 

 أيب قمـ ّنٞمٍؽ  سمـ سمِمػم وهلام ُمـ رواي٦م ( أبداً  بسففأ ٓ واهلل) : ؿقفف 

 .اًمّذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ّنك أّٟمف ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ  هريرة

 صمالث قمغم واًمٜمٝمل إُمر قمـ اًمّمح٤ميب إظمب٤مر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

__________________ 
أُّم٤م اًمٗمْم٦م ومسٞم٠ميت  "ذه٥م  "وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ احل٤مومظ رمحف اهلل وم٤مًمّمقاب ! يمذا ومٞمف  (6)

 .ىمريب٤مً 
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 :  ُمراشم٥م

 .شمٗمٕمٚمقا ٓ أو اومٕمٚمقا:  يم٘مقًمف سم٤مًمّمٞمٖم٦م ي٠ميت أن:  إوػ

 وهق ( يمذا قمـ وّن٤مٟم٤م سمٙمذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م)  ىمقًمف:  افثاكقة

 أن ٓطمتامل قمٜمٝم٤م ٟمزل وإٟمام ، وّنٞم٤م أُمراً  سمف اًمٕمٛمؾ ذم إومم يم٤معمرشمب٦م

َّٓ  ، أُمراً  سم٠مُمر ًمٞمس ُم٤م فمـ يٙمقن  ًمٚمٕمٚمؿ ُمرضمقح آطمتامل هذا أن إ

  .ًمٖم٦م إًمٗم٤مظ سمٛمدًمقٓت وُمٕمرومتف سمٕمداًمتف

 وإٟمام ، يم٤مًمث٤مٟمٞم٦م وهل ًمٚمٛمجٝمقل اًمبٜم٤مء قمغم ٞمٜم٤موُّن  ُمرٟم٤مأُ :  افثافثة ادرتبة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل همػم أُمر يٙمقن أن ٓطمتامل قمٜمٝم٤م ٟمزًم٧م

 خمتٌص  سمف اًمتختؿ أو اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ٤مًمٜمٝملوم هذا شم٘مرر وإذا

  .ًمٚمٜمس٤مء إسم٤مطمتف قمغم اإلمجاع كؼؾ وم٘مد ، اًمٜمس٤مء دون سم٤مًمرضم٤مل

 اًمٜمّج٤مرَّ  أنّ  ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرج وىمد:  ٧مٚمىم

 ، قمٜمف ٕمرضعم وإّٟمف هوم٠مظمذ ، ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ ومٞمٝم٤م ٞم٦مٚمطم ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم أهدى

 .سمف كّم حت:  لوم٘م٤م،  اسمٜمتف سمٜم٧م ُأُم٤مُم٦م دقم٤م صمؿّ 

 ئّؿةٕا ؿقل وهق ، اًمّتحريؿ اًمٜمّٝمل وفم٤مهر:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 .قفؾظ مرٕا واشتؼرّ 

 ُمـ حزم بـ ظؿرو بـ حمّؿد بـ بؽر أيب ظـ ؾكؼ وما:  قمٞم٤مض لىم٤مو

 بعده ؾافـّاس .ومٞمف اًمّسٜم٦ّم شمبٚمٖمف ملَ  أّٟمف ؿمبفٕوا ، ومِمذوذ سم٤مًمّذه٥م ختّتٛمف

 اسمـ فًم لىم٤م وىمد،  ّبابخ ظـ ومٞمف روي ُم٤م ويمذا ، ؾفالخ ذظ جمؿعقن

 سمٕمد كمَّ قم شمراه ـًم إّٟمؽ:  لوم٘م٤م ؟ ٘مكٚميُ  أن ٤مشمؿخلا ذاهل آن أُم٤م : ُمسٕمقد

  .رضمع ٖمفٚمسم اّم ٚموم اًمٜمّٝمل ٖمفٚمسم يم٤من ُم٤م ومٙم٠مّٟمف .ٞمقمًما
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 شمٜمزيف يمراه٦م ُمٙمروه لٚمّرضم٤مًم ًمبسف أنّ  ممإ:  بعضفؿ ذهب وؿد:  لىم٤م

 .ريرحلا ذم ؽًمذ لىم٤م يمام حتريؿ ٓ

 وهق ، اًمّتحريؿ ذم فالخلا إصمب٤مت ي٘متض اهذ:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 يمقٟمف وصػ اقمتب٤مر ُمـ سمدّ  ٓو ، اًمّتحريؿ غمقم مجاعإلبا ٘مقلًما يٜم٤مىمض

  .٤مً ظم٤ممت

 اًمّتٜمزيف سمٙمراه٦م ٘م٤مئؾًما يٙمقن سم٠من .ممٙمـ ُملمالٙمًما سملم اًمّتقومٞمؼ:  ٧مٚمىم

 .اًمّتحريؿ غمقم سمٕمده مجاعإلا واشتؼرّ ،  اٟم٘مرض

 .اًمّذه٥م ؿظم٤مشم ًمبس اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م قمـ ضم٤مء وىمد

 ، إؾمامقمٞمؾ أيب سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م ؽًمذ ُمـ

 وصٝمٞم٥م اهلل قمبٞمد سمـ ح٦مٚموـم وىم٤مّص  أيب سمـ ؾمٕمد غمقم ؽًمذ رأى أّٟمف

 .ؾمبٕم٦م أو ؾمّت٦م وذيمر

،  ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر وقمـ ، طمذيٗم٦م قمـ ٤مً أيْم ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وأظمرج

 : أؾمٞمد أيب سمـ محزة ـمريؼ وُمـ ، ٟمحقه ٓمٛمّل خلا يزيد سمـ اهلل قمبٞمد وقمـ

 .ذه٥م ُمـ ٤مً ظم٤ممت أؾمٞمد ْي دَ يَ  ُمـ ٟمزقمٜم٤م

 .اًمٜمّٝمل روى ذيًما ؼماءًما قمـ ضم٤مء ُم٤م .ؽًمذ ُمـ ورد ُم٤م وأهمرب

 غمقم رأي٧م : لىم٤م اًمّسٗمر أيب قمـ صحٞمح سمسٜمدٍ  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ وم٠مظمرج

 أظمرضمف .ٟمحقه إؾمح٤مق أيب قمـ ؿمٕمب٦م وقمـ .ذه٥م ُمـ ٤مً ظم٤ممت ؼماءًما

 ." ٕمدّي٤متجلا " ذم بٖمقّي ًما

 ٤مً ظم٤ممت ؼماءًما غمقم رأي٧م:  لىم٤م ؽًمُم٤م سمـ حمّٛمد ـمريؼ ـُم أمحد وأظمرج

 ُم٤م بسًما:  لوم٘م٤م،  بسٜمٞمفًموم٠م ىمسامً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمسؿ:  لوم٘م٤م،  ذه٥م ُمـ
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 .ورؾمقًمف اهلل يمس٤مك

  .ُمٜمسقخ ومٝمق صّح  قًمو ، سمذاك ٞمسًم إؾمٜم٤مده:  ٤مزُمّل حلا لىم٤م

 يرو وىمد ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمٕمد بسفًم ُم٤م ؼماءًما قمٜمد اًمٜمّسخ صمب٧م قًم:  ٧مٚمىم

 .( ) قمٜمف صّحتف غمقم ّتٗمؼعما ٝملاًمٜمّ  طمدي٨م

 .وومٕمٚمف روايتف سملم ؿعجلؾا

 .اًمّتٜمزيف غمقم فٚممَحَ  يٙمقن سم٠من إُّم٤م

 . ورؾمقًمف اهلل يمس٤مك ُم٤م بسًما : ىمقًمف ُمـ فًم ّمقصّٞم٦مخلا ؿومٝمِ  أو

  .اًمٜمّٝمل يبٚمٖمف ملَ  ؼماءًما ؾٕمًم:  ٤مزُمّل حلا ىمقل ُمـ ممأو وهذا

 ي٘مقًمقن اًمٜم٤ّمس يم٤من " أمحد رواي٦م ذم وىمع أّٟمف . اًمّث٤مين طمتاملٓا وي١مّيد

َ  ؼماءًمٚم  ؿهل ومٞمذيمر ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمف ّنك وىمد . سم٤مًمّذه٥م شمتخّتؿ مِل

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م ُم٤م أضع أن شم٠مُمروٟمٜمل يمٞمػ:  ي٘مقل صمؿّ  . دي٨محلا

 .؟ ورؾمقًمف اهلل يمس٤مك ُم٤م بسًما

 إدريس أيب قمـ اًمّزهرّي  قمـ يقٟمس رواه ُم٤م . ٤مً أيْم اًمٜمّٝمل ٦مًمأد وُمـ

 يده وذم .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ممإ رضمٌؾ  سٚمضم:  لىم٤م صحب٦م فًم رضمؾٍ  قمـ

 .هذا ؼًمأ:  لوم٘م٤م سم٘مْمٞم٥ٍم  يده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘مرع،  ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ

 طمراُم٤من هذان : ريرحلوا اًمّذه٥م ذم لىم٤م طمٞم٨م طم٤مدي٨مٕا وقمٛمقم

 .اًمّسٜمـ وأصح٤مب أمحد فأظمرضم .ٟم٤مصمٝم٤مإل طمّؾ  أُّمتل رضم٤مل غمقم

حفو  . كمّ قم طمدي٨م ُمـ ٤ميمؿحلوا طمّب٤من اسمـ صحَّ

 بسٚمي وهق أُّمتل ُمـ ُم٤مت ُمـ : رومٕمف قمٛمرو سمـ هللا قمبد وطمدي٨م

__________________ 
 .طمديثف اعم٤ميض ىمبؾ هذا: أي  (6)
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 .واًمّٓمؼماينّ  أمحد أظمرضمف .دي٨محلا . ٜم٦ّمجلا ذه٥م ٞمفٚمقم اهلل طمّرم اًمّذه٥م

 ضمقاز ٟمسخ غمقم سمف يستدّل  ُم٤م ب٤مبًما طمدي٨م قمٛمر اسمـ طمدي٨م وذم

 .ذه٥م ُمـ يم٤من إذا ٤مشمؿخلا ًمبس

 قمـ ٚمٜمّٝملًم ويمثػمه ٞمٚمفٚمىم اًمّرضم٤مل غمقم اًمّذه٥م حتريؿ غمقم سمف لواؾمتد

  .ٞمؾٚمىم وهق ّتخّتؿاًم

 ٤مشمؿخلا ىمدر ذم هق ُم٤م يتٜم٤مول اًمّتحريؿ سم٠منّ :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مبف

 ُمـ ٦مًمٓد الوم دوٟمف هق ُم٤م وم٠مُّم٤م ، وهمػممه٤م ٕمْمدعموا يم٤مًمّدُمٚم٩م ومقىمف وُم٤م

 ظم٤مشمؿ ًمبس جيقز الوم طمقالٕا َجٞمع اًمٜمّٝمل لوشمٜم٤مو ، ٞمفٚمقم دي٨محلا

 شم٘مّدم ُم٤م فالسمخ ، ربحلسم٤م فًم شمٕمّٚمؼ ٓ ّٟمفٕ ربحلا وم٤مضم٠مه ـعم اًمّذه٥م

 غمقم ُم٤م فالوسمخ ، ربحلا سمسب٥م ًمبسف ذم اًمّرظمّم٦م ُمـ ريرحلا ذم

 ربحلا ومج٠مه قًم وم٢مّٟمف اًمّذه٥م ٞم٦مٚمطم ُمـ ٜمٓم٘م٦معما أو اًمؽّمس أو اًمّسٞمػ

 ّٟمفٕ،  ٜمت٘مضٞمُ ٚموم ربحلا اٟم٘مْم٧م وم٢مذا،  اًمّسٞمػ ؽًمسمذ اًمرّضب فًم ضم٤مز

 .٤مشمؿخلا فالسمخ ربحلا ٘م٤متٚمُمتٕم ُمـ يمّٚمف

 ومٞمام شمٙمره ٍف الاؾمتح سمٖمػم ٞمٛملمًما أنّ :  اؾعّقةافّش  بعض ؼٚمأـم :ؾ تؽؿق

  .ح٦مٚمُمّم ومٞمف سمام يٕمؼّم  أن مموٕوا ، ـم٤مقم٦م يٙمـ ملَ 

 ممشمٕم٤م ىمقًمف ُمـ هذا ُمثؾ خيرج أن ( ) اًمؽّمَج٦م ُم٘مّمقد:  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

،  ومٞمٝم٤م تالاًمّت٠موي أطمد غمقم يٕمٜمل { يامٟمٙمؿٕ قمرض٦مً  اهلل دمٕمٚمقا ٓو }

 أنّ  ممإ وم٠مؿم٤مر ، اًمٜمّٝمل يرشمٙم٥م ػٚمتحيس أن ىمبؾ ػًم٤محلا أنّ  يتخّٞمؾ الئًم

__________________ 
ُمـ طمٚمػ  "احلدي٨م ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور سم٘مقًمف شمرَج٦م اًمبخ٤مري قمغم هذا : أي  (6)

 "قمغم اًمٌمء وإن مَل حيٚمػ 



 كتاب اللبـاس     
461 

 ذم ورد ذيًميم٤م ، ٙمؿحلا يمت٠ميمٞمد صحٞمح ىمّمد ومٞمف ٞمسًم سمام خيتّص  اًمٜمّٝمل

 .اًمّذه٥م ظم٤مشمؿ ًمبس ُمٜمع ُمـ ب٤مبًما طمدي٨م

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لسم٠مومٕم٤م ىمتداءٓاومٞمف (  فؿخقاتقؿَ  افـّاُس  ؾـبذ) : ؿقفف 

 .{ طمسٜم٦مٌ  أؾمقةٌ  اهلل لرؾمق ذم ٙمؿًم يم٤من ٘مدًم } ممشمٕم٤م ىمقًمف ومٞمف صؾٕاو

 وُم٤م } ممشمٕم٤م فًمسم٘مق ُمرٕا قمٛمقم ذم فًمدظمقًم وضمقسمف ممإ مجع ذهب وؿد

 ممشمٕم٤م فًموسم٘مق { اهلل حيببٙمؿ وم٤مشّمبٕمقين } فًموسم٘مق { ومخذوه اًمّرؾمقل آشم٤ميمؿ

 ٞمؾًمد ي٘مقم طمّتك،  ىمقًمف ذم جي٥م يمام ومٕمٚمف ذم اشّمب٤مقمف ومٞمج٥م،  { وم٤مشّمبٕمقه }

 .ّمقصّٞم٦مخلا أو اًمٜمّدب غمقم

 ممإ ومٞمحت٤مج سم٤مطم٦مإلوا ًمٜمّدبوا قضمقبًما حيتٛمؾ:  آخرون لوؿا

 .٘مريٜم٦مًما

  .ئمٝمر ملَ  قًمو:  ؾوؿق ، ٘مرسم٦مًما وضمف فمٝمر إذا ٚمٜمّدبًم:  ؿفقرجلوا

 .وقمدُمف اًمّتٙمرار سملم ؾومّّم  ُمـ ومـفؿ

 ؽًمذ طمٙمؿ ومحٙمٛمف جٛمؾٍ عم ٤مً سمٞم٤مٟم يم٤من إن ملسو هيلع هللا ىلص يٗمٕمٚمف ُم٤م : آخرون لوؿا

 ملَ  وُم٤م ٚمٜمّدبٚموم ٘مرسم٦مًما وضمف فمٝمر وم٢من ، إسم٤مطم٦م أو ٤مً ٟمدسم أو ٤مً وضمقسم جٛمؾعما

 سمحرضشمف يٗمٕمؾ ُم٤م غمقم شم٘مريره وأُّم٤م ، سم٤مطم٦مٚمإلوم اًمّت٘مّرب وضمف ومٞمف ئمٝمر

 .قازجلا غمقم ومٞمدّل 

 وومٕمٚمف ىمقًمف شمٕم٤مرض هب٤م ؼٚمويتٕم ، ٗم٘مفًما أصقل ذم ُمبسقـم٦م ٦مًمس٠معموا

 .سم٤مًمّتّمٜمٞمػ أومردت وىمد .ّم٤مئصخلا طمٙمؿ ؽًمذ ُمـ ويتٗمّرع ،

 ىم٤ملعمَِـ  ٤مً حمتجّ  ملسو هيلع هللا ىلص أومٕم٤مًمف ذم فالظمتٓا طمٙمك أن سمٕمد سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 وٟمزع ، ظمقامتٝمؿ ٕمقاٚمومخ ظم٤ممتف عٚمظم ّٟمفٕ : ب٤مبًما سمحدي٨م قضمقبًمسم٤م
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 وشم٠مظّمروا ؾسم٤مًمّتحٚمّ  ديبٞم٦محلا قم٤مم أُمرهؿ عم٤َّمو ،( ) ومٜمزقمقا ةالاًمّّم  ذم ٟمٕمٚمف

 قمٛمرهتؿ ومٞمٙمٛمٚمقا يٜمٍموا وأن ٘مت٤ملًما ذم ؿهل ي٠مذن أن رضم٤مء ب٤مدرةعما قمـ

 ومت٤مسمٕمقه ؾومٗمٕم،  ( ) واذسمح ؼٚمواطم ٞمٝمؿًمإ اظمرج:  ٛم٦مٚمؾم أمّ  فًم ٧مًمىم٤م ،

 قمـ ّن٤مهؿ ٤معمَّ و ، ٘مقلًما ُمـ غٚمأسم ٗمٕمؾًما أنّ  غمقم ؽًمذ ومدلَّ  ، ُمّسقملم

 أنّ  ٓقٚموم،  ( )وأؾم٘مك أـمٕمؿ إيّن :  لوم٘م٤م ، شمقاصؾ إّٟمؽ:  ىم٤مًمقا . قص٤ملًما

 ٙمٜمّفًم ، قص٤ملًما ٙمؿًم يبٞمح ُم٤م تلٚمُمقاص ذم وُم٤م:  ل٘م٤مًم سمف ىمتداءٓا ؿهل

  .ٝمكاٟمت .٦مٚمقاصعمسم٤م اظمتّم٤مصف وضمف ؿهل وسملّم ،  ؽًمذ قمـ لقمد

 غمقم ؾسم ، قضمقبًما ُمـ ّدقمكعما غمقم يدّل  ُم٤م ذيمره ُم٤م َجٞمع ذم ٞمسًمو

 .ممشمٕم٤م اهلل قمٜمد ؿٚمٕمًموا .سمف اًمّت٠مّد  ؼٚمُمٓم

 ؾإؾمامقمٞم سمـ ُمقؾمكوًمٚمبخ٤مري قمـ (  قؿـكفا يده يف فؾجع) : ؿقفف 

َّٓ  أطمسبف وٓ:  ضمقيري٦م لىم٤موومٞمف ،  ٟم٤مومعٍ  قمـ ضمقيري٦م طمّدصمٜم٤م  ذم:  لىم٤م إ

  .كاًمٞمٛمٜم يده

 أّي  ُمـ ٤مشمؿخلا ُمقضع بخ٤مرّي ًما ذم ي٘مع ملَ :  روايتف ذم ذرّ  أسمق لىم٤م

َّٓ  ٞمديـًما   .هذا ذم إ

 ومفالظم غمقم اًمّرواي٤مت وشمقاـم١م ، ضمقيرّي٦م سمف جيزم ملَ :  اًمّداودّي  لوىم٤م

 يدّل  ٞمس٤مرًما ذم ٤مشمؿخلا ًمبس غمقم اًمٜم٤ّمس وقمٛمؾ ، حيٗمٔمف ملَ  أّٟمف غمقم يدّل 

__________________ 
ؿ ذم واحل٤ميم( 6643)وأسمق يٕمغم ( 263)وأسمق داود ( 0/63)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ( 6)

حف اسمـ ظمزيٛم٦م  .وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ( 6/623) "اعمستدرك" وصحَّ

 .( 6636) واسمـ طمب٤من ( 6362)

 .ذم ىمّم٦م احلديبٞم٦م اًمٓمقيؾ(  6206)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (6)

م ذم يمت٤مب اًمّمقم .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 0)  .( 644) رىمؿ .وىمد شم٘مدَّ
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  .حٗمقظعما أّٟمف غمقم

ـّ اًم وم٢منّ ،  ُمتٕمّ٘م٥م ُمفالويم:  ٧مٚمىم  ، بخ٤مرّي ًما ؿمٞمخ ُمقؾمك ُمـ ومٞمف ّٔم

 قمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا وأظمرضمف ، إسمراهٞمؿ سمـ ؿٚمُمس قمـ ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف وىمد

 .ضمقيرّي٦م قمـ مه٤ماليم أؾمامء سمـ حمّٛمد سمـ اهلل قمبد قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ سـحلا

 . ٞمٛمٜمكًما يده ذم بسفًم سم٠مّٟمف وضمزُم٤م

 قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ دًمظم٤م سمـ قم٘مب٦م ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس أظمرج وهٙمذا

 فٚموضمٕم : وومٞمف .ذه٥م ُمـ ٤مشمؿخلا اخّت٤مذ ىمّّم٦م ذم . قمٛمر اسمـ ـقم ٟم٤مومع قمـ

 .ٞمٛمٜمكًما يده ذم

 ٟم٤مومع قمـ قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ ؾمٕمد واسمـ اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف

 سٚمضم صمؿّ  ، يٛمٞمٜمف ذم سمف ومتخّتؿ ذه٥م ُمـ ٤مً ظم٤ممت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  صٜمع " ٗمظٚمسم

 ..ٟمبذه صمؿّ  .يٛمٞمٜمل ذم ٤مشمؿخلا هذا اخّتذت يمٜم٧م إيّن :  لوم٘م٤م ، ٜمؼمعما غمقم

 قم٘مب٦م سمـ وُمقؾمك . بسٚمَّ ًمِ  راومع ملسو هيلع هللا ىلص ٗمٔمفًم ُمـ سيٌح  وهذا " دي٨محلا

  .صمب٤متٕا اًمّث٘م٤مت أطمد

 أيب سمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ قمدّي  اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 قمـ ٟم٤مومع قمـ مه٤ماليم رّوادٍ  أيب سمـ ٕمزيزًما قمبد ـمريؼ ُمـ داود وأسمق،  غمٞمًم

:  سمٕمده داود أسمق ل٤مىم وم٘مد .يس٤مره ذم يتخّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من : قمٛمر اسمـ

  .اٟمتٝمك " يٛمٞمٜمف ذم " ٟم٤مومع قمـ زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م إؾمح٤مق اسمـ ورواه

 قالأظم يمت٤مب " ذم اًمِّمٞمخ أسمق أظمرضمٝم٤م ىمد .إؾمح٤مق اسمـ ورواي٦م

 ؾمٕمد سمـ حمّٛمد وأظمرضمٝم٤م . أؾم٤مُم٦م رواي٦م ويمذا ، ـمري٘مف ُمـ " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

  .٤مً أيْم
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 أىمّؾ  ٤مً أيْم رواه٤م وُمـ ، ؿم٤مّذة ٟم٤مومع طمدي٨م ذم ٞمس٤مرًما رواي٦م أنّ  ومٔمٝمر

 .ٞمٛملمًما روى ممّـ لمًموأ اً قمدد

 سمـ اهلل قمبد قمـ طمسـ سمسٜمدٍ  " وؾمطٕا " ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرج وىمد

  .يٛمٞمٜمف ذم يتخّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من:  لىم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مر

 دًمظم٤م رواي٦م ُمـ " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قالأظم"  يمت٤مب ذم اًمِّمٞمخ أسمق وأظمرج

 ذم ٞمٛملمًما رواي٦م ٧ْم حَ ومرضَم  ، ٟمحقه قمٛمر اسمـ قمـ ملؾم٤م قمـ سمٙمر أيب سمـ

  .٤مً أيْم قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 :  أظمرى أطم٤مدي٨م ذم ٤مً أيْم ٞمٛملمًما ذم اًمّتخّتؿ ورد وىمد

 ُمـ ٤مً ظم٤ممت بسًم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  : أٟمس طمدي٨م ُمـ ؿٚمُمس قمٜمد:  ُمٜمٝم٤م

 .طمبٌّم  ومّّمف يٛمٞمٜمف ذم ومّْم٦م

 غمقم رأي٧ُم :  لىم٤م إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم داود أسمق وأظمرج

 رأي٧م:  لوم٘م٤م؟ تفًمومس٠م ، ٞمٛملمًما ظمٜمٍمه ذم ٤مً ظم٤ممت اهلل قمبد سمـ ٧مٚماًمّّم 

 إظم٤مل ٓو ، فمٝمره٤م غمقم ومّّمف ؾوضمٕم .هٙمذا ظم٤ممتف بسٚمي قمّب٤مس اسمـ

َّٓ  قمّب٤مس اسمـ  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ذيمره إ

 يتخّتؿ قمّب٤مس اسمـ رأي٧م : اً خمتٍم قضمفًما هذا ُمـ اًمؽّمُمذّي  وأورده

َّٓ  إظم٤مًمف ٓو .يٛمٞمٜمف ذم   .ٜمفيٛمٞم ذم يتخّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م:  لىم٤م إ

 ذم يتخّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من : قمّب٤مس اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ٚمّٓمؼماينّ ًمو

 .لمًم ؾمٜمده وذم .يٛمٞمٜمف

 أيب اسمـ رأي٧م:  ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم اًمؽّمُمذّي  وأظمرج

 سمـ اهلل قمبد رأي٧م:  لوم٘م٤م ؟ ؽًمذ قمـ تفًمومس٠م ، يٛمٞمٜمف ذم يتخّتؿ راومعٍ 
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 .يٛمٞمٜمف ذم يتخّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يم٤من :ىم٤مل و ، يٛمٞمٜمف ذم يتخّتؿ ( ) ضمٕمٗمرٍ 

  .ب٤مبًما هذا ذم روي رء أصّح  أّٟمف:  بخ٤مرّي ًما قمـ ؾٟم٘م صمؿّ 

حفو " اًمِّمامئؾ " ذم واًمؽّمُمذّي  واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق وأظمرج  اسمـ صحَّ

 أنّ  ، كمّ قم قمـ أسمٞمف قمـ طمٜملمٍ  سمـ اهلل قمبد سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ طمّب٤من

  .يٛمٞمٜمف ذم يتخّتؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 بّزارًما قمٜمد وقم٤مئِم٦م ، لّم ًم سمسٜمدٍ  " اًمِّمامئؾ " ذم ضم٤مسمر قمـ ب٤مبًما وذم

 اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُأُم٤مُم٦م أيب وقمـ ، طمسـ سمسٜمدٍ  اًمِّمٞمخ أيب وقمٜمد ، لّم ًم سمسٜمدٍ 

 " ؽًمُم٤م همرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد هريرة أيب وقمـ ، ضٕمٞمػ سمسٜمدٍ 

  .ؾم٤مىمط سمسٜمدٍ 

 . شم٘مّدم يمام قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ٞمس٤مرًما ذم اًمّتخّتؿ وورد

 ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس أظمرضمف.  ٤مً أيْم سأٟم طمدي٨م وُمـ

 ممإ وأؿم٤مر ، هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظم٤مشمؿ يم٤من : لىم٤م أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ

 ُمـ " اًمِّمٕم٥م " ذم بٞمٝم٘مّل ًموا اًمِّمٞمخ أسمق وأظمرضمف .ٞمّسىًما ٜمٍمخلا

 . أٟمس قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ

 ذم ظم٤ممتف بسٚمي يم٤من" ٗمظٚمسم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمِّمٞمخ يبٕو

 .٤مً أيْم ؾمٕمد اسمـ وأظمرضمف ، لمًم ؾمٜمده وذم "يس٤مره

 يم٤من:  لىم٤م ب٤مىمرًما ضمٕمٗمر أيب ـمريؼ ُمـ دبٕا ذم بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرج

 ذم يتخّتٛمقن سلمحلوا سـحلوا كمّ وقم وقمٛمر سمٙمر وأسمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

__________________ 
واؾمتدريمتف ُمـ ؾمٜمـ ، ُمـ سمٕمض اًمٜمسخ اعمٓمبققم٦م  ؾم٘مط ِذيْمر قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر  (6)

 .اًمؽمُمذي رمحف اهلل
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 .ومحس٥م سلمحلوا سـحلا غمقم ٤مً ُمقىمقوم اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف .ٞمس٤مرًما

 ٠مّٟمفومٙم،  ٞمس٤مرًما ذم اًمّتخّتؿ غمقم ٕمٛمؾًما أنّ :  اًمّداودّي  دقمقى وأُّم٤م

،  ديٜم٦معما أهؾ قمٛمؾ يرضّمح وهق،  ٚمّتخّتؿًم ؽفما اؾمتحب٤مب ُمـ شمقمّهف

ـّ    .ديٜم٦معما أهؾ قمٛمؾ أّٟمف ومٔم

 افّصحابة مـ جؿّ  ومجع وظؿر بؽر أيب ظـ جاء ؾنّكف ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .ٞمٛمٜمكًما ذم اًمّتخّتؿ وؽرهؿ ديـةدا أهؾ مـ بعدهؿ وافّتابعغ

 بسفًم ذيًما سم٠منّ  ٤مدي٨مطمٕا هذه سملم ؿعُي :  دبٕا ذم بٞمٝم٘مّل ًما لوىم٤م

 ذيًموا .قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم سمف ّسح يمام اًمّذه٥م ظم٤مشمؿ هق يٛمٞمٜمف ذم

 تلًما ( ) أٟمس قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م وأُّم٤م ، ٗمّْم٦مًما ظم٤مشمؿ هق يس٤مره ذم بسفًم

 وم٤مًمّزهرّي  ، ظمٓم٠م ومٙم٠مّّن٤م يٛمٞمٜمف ذم بسفًمو ومّْم٦مً  يم٤من سم٠مّٟمف اًمّتٍميح ومٞمٝم٤م

 أّٟمف روايتف ذم وىمع وأّٟمف ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ـمرطمف ذيًما ٤مشمؿخلا ذم ؿٌ وهْ  فًم وىمع

 ذه٥م ُمـ يم٤من ذيًما أّٟمف همػمه رواي٦م ذم ذيًما وأنّ  ، ومّْم٦م ُمـ يم٤من ذيًما

   ٤مً ّخّمٚمُم ٟمتٝمكا .اًمّذه٥م هق يٛمٞمٜمف ذم بسفًم يم٤من ذيًموم٤م هذا غمومٕم ،

__________________ 
أٟمف ،  ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ أٟمس ( 6233)وُمسٚمؿ ( 6323)أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

ظم٤ممت٤ًم ُمـ ورق يقُم٤ًم واطمدًا ، صمؿ إن اًمٜم٤مس اصٓمٜمٕمقا اخلقاشمٞمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأى ذم يد رؾمقل اهلل ر

 .ظم٤ممتف ، ومٓمَرح اًمٜم٤مس ظمقاشمٞمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ورق وًمبسقه٤م ، ومٓمرح رؾمقل اهلل 

هٙمذا روى احلدي٨م اًمزهري قمـ أٟمس ، واشمٗمؼ ( :  66/040) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم   

إمم اًمٖمٚمط ، ٕنَّ اعمٕمروف أنَّ اخل٤مشمؿ اًمذي وُٟمس٥م ومٞمف  .اًمِمٞمخ٤من قمغم خترجيف ُمـ ـمري٘مف

سمسب٥م اخت٤مذ اًمٜم٤مس ُمثٚمف إٟمام هق ظم٤مشمؿ اًمذه٥م يمام سح سمف ذم طمدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصـمرطمف اًمٜمبل 

 .اسمـ قمٛمر

ٕنَّ ، هذا وهؿ ُمـ اسمـ ؿمٝم٤مب : ىم٤مل َجٞمع أهؾ احلدي٨م : ىم٤مل اًمٜمقوي شمبٕم٤م ًمٕمٞم٤مض  

َّٓ اعمٓمروح ُم٤م يم٤من   .ذيمر أضمقسم٦ًم قمٜمفصمؿ  "...ظم٤مشمؿ اًمذه٥م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٠موًمف إ
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 .يس٤مره ممإ فًمطمقّ  صمؿّ ،  يٛمٞمٜمف ذم أّوًٓ  ٤مشمؿخلا بسًم سم٠مّٟمف:  ؽره ومجع

 سمـ اهلل قمبد رواي٦م ُمـ قمدّي  اسمـو اًمِّمٞمخ أسمق أظمرضمف سمام فًم لواؾمتد

 فًمطمقّ  أّٟمف صمؿّ  ، يٛمٞمٜمف ذم ختّتؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٓم٤مء

  . يس٤مره ذم

  .ضٕمٞمػ ؾمٜمده ٙمـًمو ، ٚمٜمّزاعًم ٤مً ىم٤مـمٕم ٙم٤منًم هذا صّح  قٚموم

 ـمرح:  لىم٤م أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ ُمـ ؾمٕمد اسمـ وأظمرج

 ذم فٚمومجٕم ورق ُمـ ٤مً ظم٤ممت ختّتؿ صمؿّ ،  اًمّذه٥م ظم٤ممتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ُمٕمْمٌؾ  أو ُمرؾمٌؾ  وهذا .يس٤مره

 يٛمٞمٜمف ذم أّوًٓ  ختّتؿ وأّٟمف،  ؽًمسمذ " اًمّسٜم٦ّم ذح " ذم بغقيّ فا مجع وؿد

 .ُمريـٕا آظمر ؽًمذ ويم٤من،  يس٤مره ذم ختّتؿ صمؿّ 

 ذم طم٤مدي٨مٕا فالاظمت قمـ زرقم٦م أسم٤م ٧مًمؾم٠م:  طم٤مشمؿ أيب اسمـ لوىم٤م

 .أيمثر يٛمٞمٜمف ذم ٙمـًمو ، هذا ٓو هذا يثب٧م ٓ : لوم٘م٤م؟  ؽًمذ

 رء أصّح  ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمبد طمدي٨م أنّ ،  بخ٤مرّي ًما ىمقل شم٘مّدم وىمد

 .ٞمٛملمًما ذم سم٤مًمّتخّتؿ ومٞمف وّسح . ومٞمف ورد

  .ٞمٛملمًما .صّح ٕوا . فالاظمت افّشاؾعّقة ظـد ٦مًمس٠معما وذم

 اًمّٚمبس يم٤من وم٢من ، ٘مّمدًما فالسم٤مظمت ػٚمخيت ؽًمذ أنّ  زم وئمٝمر .٧مٚمىم

 ّٟمفٕ ممأو ٞمس٤مرًموم٤م سمف ٚمّتخّتؿًم يم٤من وإن ، ؾأومْم ٞمٛملمًموم٤م سمف ٚمّتزّيـًم

 .ومٞمٝم٤م وضٕمف ويمذا ٞمٛملمًمسم٤م ُمٜمٝم٤م شمٜم٤موًمف وحيّمؾ ، ومٞمٝم٤م قدععميم٤م

 ؾمتٜمج٤مءٓا ٦مًمآ ٞمس٤مرًما نّ ٕ،  ٤مً ٘مٚمُمٓم ٞمٛملمًما ذم اًمّتخّتؿ ويؽمضّمح

 .اًمٜمّج٤مؾم٦م شمّمٞمبف أن قمـ ٞمٛملمًما ذم يم٤من إذا ٤مشمؿخلا ومٞمّم٤من
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  .اًمّتٜم٤مول ُمـ ٞمفًمإ أذت سمام ٞمس٤مرًما ذم اًمّتخّتؿ ويؽمضّمح

 ػٚمخمت سملم ؽًمسمذ وَجٕمقا،  ُمريـٕا اؾمتقاء ممإ:  ضائػة وجـحت

 ذم اًمّتخّتؿ سم٤مب " شمرضمؿ طمٞم٨م داود أسمق أؿم٤مر ؽًمذ مموإ ، طم٤مدي٨مٕا

 سمٖمػم ؽًمذ ذم ومٝم٤مالاظمت ُمع طم٤مدي٨مٕا أورد صمؿّ  " ٞمس٤مرًموا ٞمٛملمًما

 .شمرضمٞمح

 - ومٞمف يمراه٦م ٓو:  لىم٤م صمؿّ  قازجلا غمقم مجاعإلا وهمػمه اًمٜمّقوّي  ؾوٟم٘م

 .ومْمؾٕا ذم فالظمتٓا وإّٟمام - اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمٜمد يٕمٜمل

 .ٞمس٤مرًما ذم اًمّتخّتؿ ُمريـٕا آظمر يم٤من:  بٖمقّي ًما لوىم٤م

 ظمب٤مرإلا ؾسم ُمراده ؽًمذ ٞمسًمو ، اًمٜمّسخ فم٤مهره سم٠منّ :  اًمّٓمؼمّي  وشمٕمّ٘مبف

 . اً اّتػاؿ قاىمعًمسم٤م

 .ؿٚمأقم واهلل ، شم٘مّدم ُم٤م ومٞمف ٙمٛم٦محلا أنّ  ئمٝمر ذيًموا
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 الحديث الدادس
 ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرشق أنّ ,   ّطابخلا بـ ظؿر ظـ - 673

َٓ  ريرحلا بقسفُ  ,  افّسّبابة:  أصبعقف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـاف ورؾع,  هؽذا إ

  ( ).قشطكفوا

َٓ  ريرحلا فبس ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنك:  ؿٍ ؾسدو ,  أصبعغ مقضع إ

 ( ).أربعٍ  أو,  ثالٍث  أو

 

م اًم( هنك ظـ فبقس احلرير ) : ؿقفف   .ٙمالم قمٚمٞمف ُمستقرمشم٘مدَّ

َٓ ) : ؿقفف   .وهٙمذا: زاد اإلؾمامقمٞمكم (  هؽذا إ

 ( قشطكفوا,  افّسّبابة:  صبعقفأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  ـاف ورؾع: ) ؿقفف 

وهق ٓ  " وأؿم٤مر أسمق قمثامن سم٢مصبٕمٞمف اعمسبح٦م واًمقؾمٓمك "وًمٚمبخ٤مري  

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ أيب ( 6324)وُمسٚمؿ ( 6346،  6346،  6343)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ي٤م قمتب٦م سمـ ومرىمد ، إٟمف ًمٞمس : يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٛمر وٟمحـ سم٠مذرسمٞمج٤من : ىم٤مل قمثامن اًمٜمٝمدي 

ك ، وٓ ُمـ يمدر أسمٞمؽ ، وٓ ُمـ يمدر أُمؽ ، وم٠مؿمبع اعمسٚمٛملم ذم رطم٤مهلؿ مم٤م شمِمبع  ُمـ يمدر

ي٤ميمؿ واًمتٜمٕمؿ ، وزي أهؾ اًمنمك ، وًمبقس احلرير ، وم٢من رؾمقل اهلل ُمٜمف ذم رطمٚمؽ ، وإ

 .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .ومذيمره .ّنك ملسو هيلع هللا ىلص

، قمتب٦م سمـ ومرىمد صح٤ميب ُمِمٝمقر ؾُمٛمل أسمقه سم٤مؾمؿ اًمٜمجؿ :  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

ه يرسمقع سمـ طمبٞم٥م سمـ ُم٤مًمؽ اًمسٚمٛمل  وأٟمف ، إن يرسمقع هق ومرىمد : وي٘م٤مل ، واؾمؿ ضمدر

 .ُمػمًا ًمٕمٛمر ذم ومتقح سمالد اجلزيرةويم٤من قمتب٦م أ، ًم٘م٥م ًمف 

أنَّ ، ومٕمٜمده ذم أوًمف  .ؾمب٥َم ىمقِل قمٛمر ذًمؽ .وسملمَّ أسمق قمقاٟم٦م ذم صحٞمحف ُمـ وضمف آظمر

ـَ ومرىمد سمٕم٨م إمم قمٛمر ُمع همالم ًمف سمسالل ومٞمٝم٤م ظمبٞمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمبقد ومٚمام رآه  قمتب٦َم سم

، أريده  ٓ: وم٘م٤مل قمٛمر  .ٓ: أيِمبع اعمسٚمٛمقن ذم رطم٤مهلؿ ُمـ هذا ؟ ىم٤مل : ىم٤مل ، قمٛمر 

ك: ويمت٥م إمم قمتب٦م   .احلدي٨م .إٟمف ًمٞمس ُمـ يمدر

 .ُمـ ـمريؼ قم٤مُمر اًمِمٕمبل قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م قمـ قمٛمر (  6324) أظمرضمف ُمسٚمؿ ( 6)
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وصػَّ اًمٜمبل  "قم٤مصؿ قمـ أيب قمثامن قمٜمد اًمبخ٤مري خي٤مًمػ ُم٤م ذم رواي٦م 

  ."اًمقؾمٓمك واًمسب٤مسم٦م ورومع زهػمٌ  . ٞمفإصبٕم ملسو هيلع هللا ىلص

 ذًمؽ سمٕمد ومبلمَّ  .قمٛمر قمٜمف ٟم٘مٚمف صمؿ ًٓ أوَّ  أؿم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل سم٠من جؿعؾقُ 

 .اإلؿم٤مرة صٗم٦م رواشمف سمٕمُض 

 سمٗمتح "ومٞمام قمٚمٛمٜم٤م أٟمف يٕمٜمل إقمالم : ىم٤مل أسمق قمثامن  " وًمٚمبخ٤مري

 اعمراد أنَّ  ٚمٛمٜم٤مقمِ  ذم طمّمؾ اًمذي:  أي .سم٤مًمتحريؽ ؿقمٚمَ  َجع اهلٛمزة

 وشمٓمريز شمٓمريػ ُمـ اًمثٞم٤مب ذم يٙمقن ُم٤م وهق،  إقمالم سم٤معمستثٜمك

 .وٟمحقمه٤م

 طمرف سمٕمده٤م اًمٗم٤مء سمٗمتح ومام " واإلؾمامقمٞمكم ُمسٚمؿ رواي٦م ذم ووىمع

 .ؾمٛمٕمٜم٤مه ٤معَمَّ  ذًمؽ ُمٕمروم٦م ذم أسمٓم٠مٟم٤م ُم٤م:  أي " اًمالم سمدل سمٛمثٜم٤مة قمتٛمٜم٤م ٟمٗمل

 .رهأظمَّ  إذا اًم٘مرى اًمرضمؾ قمتؿ ي٘م٤مل . اًمبٓملء اًمٕم٤مشمؿ:  قمبٞمد أسمق ىم٤مل

اًمتٞمٛمل قمـ أيب  ٞمامنٚمؾم قمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلوا ؿٚمسوعم

،  هب٤ممإلا ٞم٤منٚمشم تلمٚماًم سم٢مصبٕمٞمف ( ) ومٞمف لوىم٤م .قمثامن قمـ قمٛمر 

 .س٦مًماًمّٓمٞم٤م رأيٜم٤م طملم س٦مًماًمّٓمٞم٤م أزرار ومرأيٜم٤مه٤م

 اًمّثقب سمف يزّرر ُم٤م:  اًمّزاي سمت٘مديؿ زرّ  َجع زرارٕا:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 َجع .س٦مًمواًمّٓمٞم٤م ، س٦مًماًمّٓمٞم٤م ـمرافأ هٜم٤م سمف رادعموا ، سمٕمض غمقم سمٕمْمف

 س٦مًمٚمّٓمٞم٤مًم ويم٤من ، يمس٤مء يٙمقن وىمد ؿٚمقم فًم ذيًما اًمّثقب وهق س٤منٚمـمٞم

  .أـمراومٝم٤م ذم طمرير مالأقم رآه٤م تلًما

 س ل ط ُم٤مّدة ذم "اًمٜمّٝم٤مي٦م" و "ِم٤مرقعما" ص٤مطم٥م ؾأهمٗم وىمد:  ٧مٚمىم

__________________ 
 ( 6324) هق أسمق قمثامن اًمٜمٝمدي يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ : اًم٘م٤مئؾ  (6)
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 ٞمسًم نٔا ٕمٝمقدعما ٙمـًم ، ِمٝمرشمفًم ؽًمذ شمريم٤م ويم٠مّّنام . س٦مًماًمّٓمٞم٤م ذيمرَ 

 رادعما " ؿٚمُمس ذح " ذم قمٞم٤مض لىم٤م وىمد ، هٜم٤م ذيمقرةعما ًمّّمٗم٦ما غمقم

 .أـمراومٝم٤م س٦مًماًمّٓمٞم٤م سم٠مزرار

 ضمّب٦م أظمرضم٧م أّّن٤م،  ؿٚمُمس قمٜمد سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ذم ووىمع

 غمقم يدّل  وهذا . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضمّب٦م هذه:  ٧مًموم٘م٤م ، يمّسواٟمّٞم٦م س٦مًمـمٞم٤م

 ٕمٝمقدعما ٓ ، سدجلا ومٞمِمٛمؾ بسٚميُ  ُم٤م دي٨محلا هذا ذم س٦مًمسم٤مًمّٓمٞم٤م رادعما أنّ 

  .نٔا

 ُمـ جيقز ُم٤م اؾمتثٜم٤مء ذم اًمّّمحٞمحلم ذم قمثامن أيب رواي٦م ذم ي٘مع وملَ 

َّٓ  ريرحلا ًمبس  ـمريؼ ُمـ داود أيب قمٜمد وىمع ٙمـًم ، صبٕملمإلا ذيمر إ

 أنّ  .دي٨محلا هذا ذمقمـ أيب قمثامن  طمقلٕا قم٤مصؿ قمـ ٛم٦مٚمؾم سمـ مّح٤مد

َّٓ  ريرحلا قمـ ّنك  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل   صم٦مالوصم إصبٕملم.  هٙمذاو هٙمذا يم٤من ُم٤م إ

 .وأرسمٕم٦م

 مالواًم ٗم٤مءًموا ٕمجٛم٦معما سمٗمتح - ٦مٚمهمٗم سمـ ؾمقيد ـمريؼ ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

 ريرحلا ًمبس قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  لوم٘م٤م ظمٓم٥م قمٛمر أنّ  - ٗمٞمٗمتلمخلا

 َّٓ  .أرسمع أو ثالصم أو إصبٕملم ُمقضع إ

 هذا ُمـ ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرضمف وىمد ، واًمّتخٞمػم ٚمّتٜمقيعًم هٜم٤م " أو " و

َّٓ  ُمٜمف يّمٚمح ٓ ريرحلا إنّ  " ظٗمٚمسم قضمفًما  يٕمٜمل .وهٙمذا وهٙمذا هٙمذا إ

 " ٤مً وأرسمٕم ٤مً صمالوصم أصبٕملم

 ذم يٙمقن أن ؿٚمُمس رواي٦م ذم وىمع سمام رادعما أنّ  ممإ:  ٞمٛمّل ٚمحلْ ا وضمٜمح

 قمٜمد وىمع وىمد ، دي٨محلا ؾمٞم٤مق ُمـ سمٕمٞمدٌ  شم٠مويٌؾ  وهق ، إصبٕملم ىمدر يمّؾ 
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َّٓ  اًمّديب٤مج ذم يرظّمص ملَ  " ؾمقيد رواي٦م ذم اًمٜمّس٤مئّل   أرسمٕم٦م ُمقضع ذم إ

 ." أص٤مسمع

 ، اًمّثقب ذم يم٤من إذا ريرحلا ُمـ ؿٚمٕمًما ًمبس أضم٤مز ـعم طمّج٦م فوومٞم

 ظـد صّح ٕا هق وهذا ، أص٤مسمع أرسمع وهق ذيمقرعما ٘مدرًمسم٤م وظمّّمف

 .افّشاؾعّقة

 أرسمٕم٦م غمقم زاد قًمو . ٤مً ٘مٚمُمٓم اًمّثقب ذم ؿٚمٕمًما أضم٤مز ُمـ غمقم طمّج٦م وومٞمف

 .ةؽقّ فادا بعض قمـ ُمٜم٘مقل وهق ، أص٤مسمع

 ظـ ثابت وهق ، ٤مً ٘مٚمُمٓم اًمّثقب ذم ؿٚمٕمًما ُمٜمع ُمـ غمقم طمّج٦م وومٞمف

،  ٤مً ورقم ُمٜمٕمقه يٙمقٟمقا أن حيتٛمؾ ٙمـًم ، وؽرمها شريـ وابـ سـحلا

  .يبٚمٖمٝمؿ ملَ  ٝمؿٚمٕمٚموم ٞمٝمؿٚمقم طمّج٦م دي٨محلوم٤م ّٓ وإ

 ، ُمردود ُمذه٥م وهق ؽفما ظـ ؽًمذ ُمثؾ ؾ٘مٟمُ  وىمد:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

  .ؿٚمأقم هللوا .شم٘مدير سمٖمػم أضم٤مز ُمـ ُمذه٥م ويمذا

 ؾضمٕم ُم٤م وهق ، ريرحلسم٤م ٓمّرزعما اًمّثقب ًمبس ضمقاز غمقم سمف لواؾمتد

 أـمراومف ؾمجٗم٧م ُم٤م وهق ٓمّرفعما ؽًمويمذ ، ُمريّم٥م طمرير ـمراز ٞمفٚمقم

 ٟمٗمس ذم اًمّتٓمريز يٙمقن وىمد ، ذيمقرعما سم٤مًمّت٘مدير طمرير ُمـ سمسجٍػ 

  .اطمتامل وومٞمف ، اًمٜمّس٩م سمٕمد اًمّثقب

 احلرير ُمـ خي٤مًمٓمف ًمذيا اًمّثقب ًمبس ضمقاز قمغم أيْم٤مً  سمف واؾمتدل

 .ىمقّي  وهق . ُمٗمّرىم٤مً  أو جمٛمققم٤مً  اًم٘مدر ذًمؽ يم٤من ؾمقاء اًمٕمٚمؿ ُم٘مدار

  .اًم٘مّزّ ُمس٠مًم٦م  ذم ذًمؽ ذم اًمبح٨م ؾمبؼو
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 كتاب اجلهاد
 ٖم٧مٚمسم اً ضمٝم٤مد ضمٝمدت:  ي٘م٤مل ، ِمّ٘م٦معما ًمٖم٦م أصٚمف ٞمؿجلا سمٙمّس ٝم٤مدجلا

 .ٙمّٗم٤مرًما ىمت٤مل ذم ٝمدجلا سمذل ٤مً وذقم .ِمّ٘م٦معما

  .ٗمّس٤مقًموا واًمِّمٞمٓم٤من اًمٜمّٗمس ٤مهدةجم غمقم ٤مً أيْم ؼٚمويٓم

 صمؿّ  هب٤م ٕمٛمؾًما غمقم صمؿّ  اًمّديـ أُمقر شمٕمّٚمؿ غمومٕم:  اًمٜمّٗمس جم٤مهدة وم٠مُّم٤م

 .ٞمٛمٝم٤مٚمشمٕم غمقم

 يزّيٜمف وُم٤م اًمِّمبٝم٤مت ُمـ سمف ي٠ميت ُم٤م دومع غمومٕم : اًمِّمٞمٓم٤من جم٤مهدة وأُّم٤م

   اًمِّمٝمقات ُمـ

 .٥مٚم٘مًموا س٤منٚمواًم ٤ملعموا ٞمدًمسم٤م ومت٘مع:  ٙمّٗم٤مرًما جم٤مهدة وأُّم٤م

 .٥مٚم٘مًما صمؿّ  س٤منٚماًم صمؿّ  ٞمدًمومب٤م:  ٗمّس٤مقًما جم٤مهدة وأُّم٤م

 وؾمٙمقن ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح - ؾمؼمة طمدي٨م ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  روى وىمد

 أصمٜم٤مء ذم - ه٤مء سمٕمده٤م ٙم٤مفًما ويمّس ٗم٤مءًمسم٤م - ٗم٤ميمفًما اسمـ - قطّمدةعما

 دم٤مهد:  ٟمس٤منإلا خي٤مـم٥م - اًمِّمٞمٓم٤من أي - ومٞم٘مقل:  لىم٤م ـمقيؾ طمدي٨م

 .٤ملعموا اًمٜمّٗمس ضمٝمد ومٝمق

 ( )؟  يمٗم٤مي٦م أو قملم ومرض أّوًٓ  يم٤من ؾه .ٙمّٗم٤مرًما ٝم٤مدضم ذم ػؾواخت

__________________ 
 ( 663) ذم احل٩م سمرىمؿ  شم٘مّدم ذم ذح طمدي٨م اسمـ قمب٤ّمس  (6)
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 الحديث األول
يف بعض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأّن رشق,  ظـ ظبد اهلل بـ أيب أوىف  -676

افشؿس ؿام ؾقفؿ ,  مافِت اكتظر , حتك إذا , ؼل ؾقفا افعدو فيامف افتل أ

ة , ؾنذا افعاؾق قا فؼاء افعدّو , واشلفقا اهللَيا أهيا افـاس , ٓ تتؿـَ : ؾؼال 

 .افسققف لفؼقتؿقهؿ ؾاصزوا , واظؾؿقا أّن اجلـة حتت طال

ري افّسحاب , وهازم افؽتاب , وجُم  لـزمُ  افؾفؿَ :  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ ؿال افـبّل 

 ( ).إحزاب , اهزمفؿ واكككا ظؾقفؿ

 

رواه قمٛمر سمـ ؿمب٦م قمـ إويز قمـ اسمـ ( يف بعض أيامف : ) ؿقفف 

 .ذًمؽ يم٤من يقم اخلٜمدق نَّ ومبلّم أ .أيب اًمزٟم٤مد قمـ ُمقؾمك سمـ قمٗمب٦م

 ٤مً بًمهم٤م هت٥ّم  اًمّري٤مح نّ ٕ (حتك إذا مافت افشؿس ؿام ؾقفؿ ) : ؿقفف 

 ذم وزي٤مدة ربحلوا حالاًمّس  طمّدة شمؼميد هب٤م ومٞمحّمؾ اًمّزوال سمٕمد

  .اًمٜمِّم٤مط

 أن حي٥ّم  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أّٟمف ، قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك قمـ آظمر وضمف ُمـ أمحد قمٜمدو

  .اًمِّمٛمس زوال قمٜمد قمدّوه ممإ يٜمٝمض

__________________ 
وُمسٚمؿ ( 2363، 6326، 6326، 6333، 6223،   6220)أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)

ويم٤من ، ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م قمـ ؾم٤ممل أيب اًمٜمرض ُمقمم قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر ( 6236)

 .ومذيمر احلدي٨م .يمت٥م إًمٞمف قمبد اهلل سمـ أورم وم٘مرأشمف: ىم٤مل ، يم٤مشمب٤ًم ًمف 

ُمـ وضمف آظمر قمـ (  6236)وُمسٚمؿ ( 2366،  2364،  0334،  6226)وًمٚمبخ٤مري  

قمغم إطمزاب ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصدقم٤م رؾمقل اهلل : سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ اسمـ أيب أورم  ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ 

 ."طمزاب ، اًمٚمٝمؿَّ اهزُمٝمؿ وزًمزهلؿاًمٚمٝمؿَّ ُمٜمزل اًمٙمت٤مب ، رسيع احلس٤مب ، اهزم إ: 
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 اهلل رؾمقل يم٤من : أورم أيب اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمٜمّمقر سمـ سٕمٞمدًمو

 .قمدّوه ممإ يٜمٝمض صمؿّ ،  اًمِّمٛمس ٧مًمزا إذا يٛمٝمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 أّول ي٘م٤مشمؾ ملَ  إذا يم٤من : ُم٘مرن سمـ اًمٜمّٕمامن طمدي٨م ُمـبخ٤مري ٚمًمو

  .قاتٚماًمّّم  وحترض رواحٕا هت٥ّم  طمّتك اٟمتٔمر اًمٜمّٝم٤مر

 .رآظم وضمف ُمـ طمّب٤من واسمـ واًمؽّمُمذّي  داود وأسمق أمحد وأظمرضمف

 ويٜمزل رواحٕا وهت٥ّم  اًمِّمٛمس شمزول طمّتك " روايتٝمؿ وذم ، وصّحح٤مه

 ." اًمٜمٍّم

 ، اًمّدقم٤مء إضم٤مسم٦م ُمٔمٜم٦ّم ةالاًمّّم  أوىم٤مت ٙمقنًم اًمّت٠مظمػم وم٤مئدة أنّ  ومٞمٔمٝمر 

 واهلل .ؽًمذًم ُمٔمٜم٦ّم ومّم٤مر طمزابٕا ذم سمف اًمٜمٍّم وىمع ىمد اًمّريح وهبقب

  .ؿٚمأقم

 .قمٜمف آظمر وضمف ُمـ ُم٘مرن سمـ اًمٜمّٕمامن طمدي٨م اًمؽّمُمذّي  أظمرج وىمد

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع همزوت:  لىم٤م تفٚمىم ُم٤م يقاومؼ ٗمٔمفًمو ، اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف ٙمـًم

 ، ؾىم٤مشم ٕم٧ْم ٚمـم وم٢مذا اًمِّمٛمس شمٓمٚمع طمّتك أُمسؽ ٗمجرًما عٚمـم إذا ومٙم٤من

 اًمِّمٛمس ٧مًمزا وم٢مذا اًمِّمٛمس شمزول طمّتك أُمسؽ اًمٜمّٝم٤مر اٟمتّمػ وم٢مذا

 ويم٤من ، ي٘م٤مشمؾ صمؿّ  ٞمٝم٤مٚميّم طمّتك أُمسؽ ٕمٍمًما وىم٧م ؾدظم وم٢مذا ، ؾىم٤مشم

 ذم ٞمقؿمٝمؿجل ١مُمٜمقنعما ويدقمق،  اًمٜمٍّم ري٤مح هتٞم٩م ؽًمذ قمٜمد:  لي٘م٤م

 .هتؿالص

 ؼقتؿقهؿف ؾنذا,  عاؾقةفا اهلل شؾقااو,  عدوّ فا ؼاءف تؿـّقات ٓ: )  ؿقفف 

 فم٤مهرمه٤م نّ وم٢م ، اًمِّمٝم٤مدة متٜمّل ضمقازسمٞمٜمف وسملم  ؿعجلا ـمريؼو ( ؾاصزوا

 ٘م٤مءًم ٜمّلمت قمـ يٜمٝمك ومٙمٞمػ ، حمبقب اًمِّمٝم٤مدة متٜمّل نّ ٕ ، اًمّتٕم٤مرض
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  ؟ حبقبعما ممإ يٗمض وهق،  ٕمدوّ ًما

 :  قابجلا وحاصؾ

 ُمع اًمِّمٝم٤مدة حتّمٞمؾ ُمٙم٤منإل،  ٘م٤مءٚماًم ُمـ أظمّص  اًمِّمٝم٤مدة طمّمقل أنّ 

 قمٙمس ممإ يٗمض ىمد ٘م٤مءٚمواًم ، ٙمّٗم٤مرًما سمٙمّسة قمّزه ودوام مالؾمإلا ٟمٍمة

 .اًمِّمٝم٤مدة متٜمّل ؽًمذ يٜم٤مذم ٓو،  متٜمّٞمف قمـ ومٜمٝمك ؽًمذ

  .ؽًمذ وٟمحق سمٜمٗمسف ويٕمج٥م سم٘مّقشمف يثؼ سمٛمـ ّّم٦مخمت ٙمراهٞم٦مَ ًما ؾَّ ٕمًم أو

 ، ُمرٕا ٞمفًمإ يئقل ُم٤م ؿٚميٕم ٓ رءعما أنّ  . اًمٜمّٝمل طمٙمٛم٦م:  بّطال ابـ لؿا

 قم٤مرمأُ  نْ َٕ :  اًمّّمّديؼ لىم٤م وىمد ، ٗمتـًما ُمـ ٕم٤مومٞم٦مًما ؾم١مال ٟمٔمػم وهق

  ( ) .وم٠مصؼم غمسمتأُ  أن ُمـ زمّ إ أطم٥ّم  وم٠مؿمٙمر

 صقرة ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  دوّ ٕمًما ٘م٤مءًم متّٜمل قمـ ّنك إّٟمام:  ؽره لوؿا

 هتاممٓا ٦مٚموىم ٘مّقةًمسم٤م قصمققًموا اًمٜمّٗمقس غمقم شمٙم٤ملإلوا قمج٤مبإلا

  .زمحلسم٤م ظمذٕوا طمتٞم٤مطٓا يب٤ميـ ؽًمذ ويمّؾ  ، ٕمدوّ ًمسم٤م

 طمّمقل أو ح٦مٚمّمعما ذم اًمِّمّؽ  وىمع إذا ُم٤م غمقم اًمٜمّٝمل ٛمؾحُي  : ؾوؿق

__________________ 
 .فمَل أره قمٜمو. اًمٔم٤مهر أٟمف قمٜمك أسم٤م سمٙمر اًمّمّديؼ اًمّمح٤ميب  (6)

 "اًمٓمب٘م٤مت"اسمـ ؾمٕمد ذم أظمرضمف  . وإٟمام ضم٤مء قمـ ُمٓمرف سمـ قمبد اهلل سمـ اًمِمخػم 

/ 2) "اًمِمٕم٥م"واًمبٞمٝم٘مل ذم ( 63323) "ضم٤مُمٕمف "وُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ( 2/666)

 .سمسٜمد صحٞمح( 663

٘مٞمكم ذم واًمٕمُ  ( 666)  "اًمٓم٥م"وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ( 0/626) "إوؾمط"اًمٓمؼماين ذم  ىورو 

 .لي٤م رؾمقل اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُم: ىمٚم٧م : قَمـ َأيِب اًمدرداء أٟمف ىم٤مل  (36/ 6) "اًمْمٕمٗم٤مء"

ورؾمقل اهلل :  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل ، ْٕن ُأقم٤مرم وم٠مؿمٙمر أطم٥م إزم ُمـ أن ُأسمتغم وم٠مصؼم 

  .ُمٕمؽ حي٥م اًمٕم٤مومٞم٦م

 .حيدث قمـ اًمث٘م٤مت سم٤مًمبقاـمٞمؾ: ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم  .وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ اًمؼماء سمـ اًمٜمرض 
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  .وـم٤مقم٦م ٦مٚمومْمٞم ٘مت٤ملًموم٤م َّٓ وإ ، اًمرّضر

 ." ٕم٤مومٞم٦مًما اهلل وؾمٚمقا " فًمسم٘مق ٝملاًمٜمّ  شمٕم٘مٞم٥م:  ّولٕا وي١مّيد

 ٓ " ُمرؾمالً  يمثػم أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرج

  " هبؿ قاٚمشمبت أن قمسك شمدرون ٓ وم٢مّٟمٙمؿ،  ٕمدوّ ًما ٘م٤مءًم متٜمّقا

 غمقم ؿمٞم٤مءٕا أؿمّؼ  ُمـ قتعما ٘م٤مءًم يم٤من عَم٤َّم:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 أن ي١مُمـ ملَ  حّ٘م٘م٦معما ُمقرٕيم٤م ٞمس٧مًم ٖم٤مئب٦مًما ُمقرٕا ويم٤مٟم٧م،  اًمٜمّٗمس

 ُمـ وىمع قًم ومٞمف ٤معمِ و،  ؽًمذًم اًمّتٛمٜمّل ومٞمٙمره يٜمبٖمل يمام قىمقعًما قمٜمد يٙمقن

 قمٜمد سم٤مًمّّمؼم أُمر صمؿّ  ، ٟمٗمسف ُمـ وقمد ُم٤م ٟمس٤منإلا ػًمخي٤م أن اطمتامل

  .اٟمتٝمك .٘مٞم٘م٦محلا وىمقع

 سـحلا رأي وهق ، ب٤مرزةعما ٥مٚمـم ُمٜمع غمقم دي٨محلا هبذا لواؾمتد

 .بكيّ فا

 قمغم إُمػم إذنَ  ًمٚمجقاز وإشحاق وأمحد فثقري  وا إوزاظل   طَ وَذ 

 وم٠مضم٥م دقمٞم٧م وم٢مذا ، ب٤مرزةعما ممإ شمدع ٓ:  ي٘مقل كمّ قم ويم٤من، اجلٞمش 

  .سم٤مغٍ  اًمّداقمل نّ ٕ ، شمٜمٍم

 اًمّٓمؼماينّ  أظمرج ( افسققف لاجلـة حتت طالواظؾؿقا أّن ) : ؿقفف 

 ٧محت ٜم٦ّمجلا:  صّٗملم يقم لىم٤م أّٟمف،  ي٤مرس سمـ قماّمر قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

 ُمٕم٦مالاًم اًمّسٞمقف وهل " ب٤مرىم٦مًما " واًمّّمقاب،  ومٞمف وىمع يمذا . سم٤مرىم٦مٕا

 .ؾمٕمد اسمـ " ـمب٘م٤مت " ُمـ قماّمر شمرَج٦م ذم اًمّّمقاب غمقم وىمع ويمذا ،

 قمبد أيب ُمرؾمؾ ُمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى

  .سم٤مرىم٦مٕا حت٧م ٜم٦ّمجلا : ٤مً ُمرومققم كمّ بحلا اًمّرمحـ
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 وؾمّٛمل،  إسمريؼ َجع سم٤مرىم٦مٕا:  ّٓم٤ميبّ خلا فًمىم٤م ُم٤م غمقم خترجيف ويٛمٙمـ

 إذا .سمسٞمٗمف اًمّرضمؾ أسمرق:  وي٘م٤مل ، ؼميؼًما ُمـ إومٕمٞمؾ ومٝمق ٤مً إسمري٘م اًمّسٞمػ

 .ٛمٕم٤منٚماًم ب٤مرىم٦مًموا سمف ععم

 سم٤مرىم٦م ٤مهل يم٤مٟم٧م ٤معمَّ  اًمّسٞمقف أنّ  أراد ( ) بخ٤مرّي ًما يم٠منّ :  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

 .فمّؾ  ٤مً أيْم ٤مهل يم٤من، 

 غمقم ِمتٛمؾعما قضمزعما ٤مُمعجلا ٜمّٗمٞمساًم مالٙمًما ُمـ وهق:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 غمقم ّض حلا أوم٤مد وم٢مّٟمف ، ٗمظٚماًم وقمذوسم٦م اًمّرضم٤مزة ُمع هم٦مالبًما ُمـ رضوب

 واؾمتٕمامل ٕمدوّ ًما ُم٘م٤مرسم٦م غمقم ّض حلوا ٞمفٚمقم سم٤مًمّثقاب ظمب٤مرإلوا ٝم٤مدجلا

 .لمٚمت٘م٤مشمعما شمٔمّؾ  اًمّسٞمقف شمّمػم طمّتك اًمّزطمػ طملم ضمتامعٓوا اًمّسٞمقف

 َجع لالواًمٔمّ  .ٝم٤مدجلسم٤م حتّمؾ ٜم٦ّمجلا أنّ  رادعما : قزّي جلا اسمـ لوىم٤م

 ص٤مطمبف ؾمٞمػ فمّؾ  حت٧م ُمٜمٝمام يمّؾ  ص٤مر ّمامنخلا شمداٟمك وإذا .فمّؾ 

َّٓ  ؽًمذ يٙمقن ٓو،  ٞمفٚمقم رومٕمف غمقم رصفحل  .٘مت٤ملًما تح٤ممًما قمٜمد إ

 هبذا أؿم٤مر ( إحزاب. .ؽتابفا مـزل فؿّ ؾاف:  لؿا ثؿّ : )  ؿقفف

 ىم٤مشمٚمقهؿ } ممشمٕم٤م فىمقًم ممإ ٙمت٤مبًمومب٤م ، ٞمٝمؿٚمقم اًمٜمٍّم وضمقه ممإ اًمّدقم٤مء

 .{ سم٠ميديٙمؿ اهلل يٕمّذهبؿ

 طمٞم٨م اًمّسح٤مب شمسخػم ذم اًمّٔم٤مهرة ٘مدرةًما ممإ اًمّسح٤مب وسمٛمجري

 هبقب ُمع ُمٙم٤مٟمف ذم يستٛمرّ  وطمٞم٨م ، ممشمٕم٤م اهلل سمٛمِمٞمئ٦م اًمّريح حيّرك

__________________ 
 .(سم٤مب اجلٜم٦م حت٧م سم٤مرىم٦م اًمسٞمقف ) سمقب قمٚمٞمف ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد   (6)

وىمد شمٓمٚمؼ اًمب٤مرىم٦م ويراد هب٤م ٟمٗمس ، إض٤موم٦م اًمّمٗم٦م إمم اعمقصقف  هق ُمـ: ىم٤مل اسمـ طمجر  

 .ومتٙمقن اإلض٤موم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م .اًمسٞمػ
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 إقم٤مٟم٦م ممإ سمحريمتف وم٠مؿم٤مر ، متٓمر ٓ وأظمرى شم٤مرة متٓمر وطمٞم٨م ، اًمّريح

 ٙمّٗم٤مرًما أيدي إُمس٤مك ممإ سمقىمقومفو ، ٘مت٤ملًما ذم طمريمتٝمؿ ذم ج٤مهديـعما

 .قمٜمٝمؿ

 ممإ وسمٕمدُمف ، ىمتٚمٝمؿ يّتٗمؼ طمٞم٨م ُمٕمٝمؿ ُم٤م همٜمٞمٛم٦م ممإ ٓمرعما لوسم٢مٟمزا

 ٦محلص٤م أطمقال ويمّٚمٝم٤م ، ُمٜمٝمؿ سمِمٞمئ اًمّٔمٗمر حيّمؾ ٓ طمٞم٨م هزيٛمتٝمؿ

  .ٛملمٚمٛمسًمٚم

 دمريد مموإ ، اًمّس٤مسم٘م٦م سم٤مًمٜمّٕمٛم٦م اًمّتقؾّمؾ ممإ طمزابٕا هب٤مزم وأؿم٤مر

  .ؾٗمٕمًمسم٤م ٜمٗمردعما هق اهلل أنّ  واقمت٘م٤مد ، اًمّتقيّمؾ

 ٙمت٤مبًما لسم٢مٟمزا وم٢منّ  ، ثالاًمثّ  اًمٜمّٕمؿ هذه قمٔمؿ غمقم اًمّتٜمبٞمف وومٞمف

 ٧مٚمطمّم اًمّسح٤مب وسم٢مضمراء ، مالؾمإلا وهل ظمروّي٦مٕا اًمٜمّٕمٛم٦م ٧مٚمطمّم

 طمٗمظ ؾطمّم طمزابٕا وهبزيٛم٦م ، اًمّرزق وهل اًمّدٟمٞمقّي٦م اًمٜمّٕمٛم٦م

 ظمروّي٦مٕا اًمٜمّٕمٛمتلم سمٕمٔمٞمؿ أٟمٕمٛم٧م يمام ٝمؿّ ٚماًم:  لىم٤م ويم٠مّٟمف ، اًمٜمّٕمٛمتلم

  .وم٠مسم٘مٝمام وطمٗمٔمتٝمام واًمّدٟمٞمقّي٦م

 ٤مً أيْم دقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  آظمر وضمف ُمـ دي٨محلا هذا ذم كمّ ؾمامقمٞمإلا وروى

 ٟمقاصٞمٜم٤م قمبٞمدك وهؿ قمبٞمدك وٟمحـ ، ورهّبؿ رسّمٜم٤م أٟم٧م ٝمؿّ ٚماًم:  لوم٘م٤م

 .ٞمٝمؿٚمقم واٟمٍمٟم٤م وم٤مهزُمٝمؿ ، سمٞمدك وٟمقاصٞمٝمؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٜمّبّل اًم قمـ كمّ بحلا اًمّرمحـ قمبد أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ سٕمٞمدًمو

:  ٕم٤مومٞم٦مًما اهلل وؾمٚمقا " ىمقًمف غمقم ٤مً قمٓمٗم ُمرٕا سمّمٞمٖم٦م ٙمـًم .ٟمحقه ُمرؾمالً 

،  أسمّم٤مريمؿ وهمّْمقا : وزاد،  ومذيمره . ٝمؿّ ٚماًم:  وم٘مقًمقا . هبؿ ٞمتؿٚمسم وم٢من

 .اهلل سمريم٦م غمقم ٞمٝمؿٚمقم وامحٚمقا
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 ذم تلًما ٗمروضًما ُمٕم٤مين ٕمب٤مدًما إومٝم٤مم لٟمزاإلسم٤م رادعما:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م

 ٞمسًم ٘مرآنًما نّ ٕ 5 خٚمقىم٦معما ضمس٤ممٕا ليم٢مٟمزا فًم إٟمزاًمف ٞمسًمو ٘مرآنًما

 .اٟمتٝمك .خمٚمقق ٓو سمجسؿٍ 

 .٤مً ٗمٚموظم ٤مً ٗمٚمؾم اًمّسٜم٦ّم أهؾ سملم ٞمفٚمقم ُمّتٗمؼ . افّثاين مالؽفوا

 ػٚماًمّس  قمـ ٜم٘مقلعموا ، اًمّت٠مويؾ أهؾ ـمري٘م٦م غمقم ومٝمق ّولٕا وأّما

 ، اهلل قمـ ضمؼميؾ ّ٘م٤مهٚمشم ، خمٚمقق همػم اهلل ماليم ٘مرآنًما أنّ  غمقم اّتػاؿفؿ

 ٍّمطم٦معما ي٤متٔوا . أُّمتف ممإ ملسو هيلع هللا ىلص ٖمفٚموسم،  ملسو هيلع هللا ىلص حمّٛمد ممإ ضمؼميؾ ٖمفٚموسم

  .يمثػمة ٘مرآنًما ذم واًمّتٜمزيؾ ٟمزالإلا ٗمظٚمسم

 ٘مرآنًما وصػ ذم واًمّتٜمزيؾ ٟمزالإلا سملم ٗمرقًما:  اًمّراهم٥م لىم٤م

 ٤مً ُمتٗمّرىم إٟمزاًمف ممإ يِمػم ذيًما قضععمسم٤م خيتّص  اًمّتٜمزيؾ أنّ  .ئٙم٦مالعموا

 إّٟم٤م } ممشمٕم٤م ىمقًمف وُمٜمف ، ؽًمذ ُمـ قمؿّ أ ٟمزالإلوا ، أظمرى سمٕمد وُمّرة

 .{ ٘مدرًما ٦مٚمٞمًم ذم ٜم٤مهًمأٟمز

 دومٕم٦م لٟمز ٘مرآنًما نّ ٕ 5 اًمّتٜمزيؾ دون لٟمزاإلسم٤م قمؼّم :  اًمّراهم٥م لىم٤م

 ممشمٕم٤م ىمقًمف وُمٜمف ، ٤مً ومِمٞمئ ٤مً ؿمٞمئ ؽًمذ سمٕمد لٟمز صمؿّ  اًمّدٟمٞم٤م ؾمامء ممإ واطمدة

 .{ ُمب٤مريم٦م ٦مٚمٞمًم ذم ٜم٤مهًمأٟمز إّٟم٤م بلمعما ٙمت٤مبًموا طمؿ}

 ، ُمٙم٨ٍم  غمقم اًمٜم٤ّمس غمقم ت٘مرأهًم ومرىمٜم٤مه ٤مً وىمرآٟم } ممشمٕم٤م ىمقًمف اًمّث٤مين وُمـ

 آُمٜمقا ذيـًما أهّي٤م ي٤م } ممشمٕم٤م ىمقًمف اًمّتٗمّمٞمؾ وي١مّيد،  { شمٜمزيالً  ٜم٤مهًموٟمزّ 

 ذيًما ٙمت٤مبًموا رؾمقًمف غمقم لٟمزّ  ذيًما ٙمت٤مبًموا ورؾمقًمف سم٤مهلل آُمٜمقا

 ، قمداه ُم٤م وسم٤مًمّث٤مين ٘مرآنًما ّولٕا ٙمت٤مبًمسم٤م رادعما وم٢منّ ،  { ىمبؾ ُمـ لأٟمز

 ُمـ همػمه فالسمخ قىم٤مئعًما سمحس٥م رضٕا ممإ ٤مً ٟمجقُم لٟمز ٘مرآنًموا
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 .ٙمت٥مًما

 ٓقًم يمٗمروا ذيـًما لوىم٤م } ممشمٕم٤م ىمقًمف ذيمقرعما اًمّتٗمّمٞمؾ غمقم دُ ويرِ 

  .{  واطمدة ٦مٚمَج ٘مرآنًما ٞمفٚمقم لٟمزّ 

 اًمّت٠مويؾ هذا ٓقًمو:  لىم٤م ، لأٟمز ُمقضع لٟمزّ  ؼٚمأـم سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 أنّ  غمقم ٘م٤مئؾًما هذا سمٜم٤مه وهذا ، { واطمدة ٦مٚمَج } فًم٘مقًم ٤مً ُمتداومٕم ٙم٤منًم

 لىم٤م وم٘مد ٓوإ ، ذيمر ُم٤م اّدقم٤مء ممإ وم٤مطمت٤مج اًمّتٗمريؼ ي٘متض سم٤مًمّتِمديد لٟمزّ 

 ذم وهق ، ٚمّتٕمٔمٞمؿًم يرد ؾسم اًمّتٙمثػم طم٘مٞم٘م٦م زمٚميست ٓ اًمّْمٕمٞمػ إنّ :  همػمه

 .ؿمٙم٤ملإلا يدومع ومبٝمذا .ًك ُمٕمٜم اًمّتٙمثػم طمٙمؿ

ي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب وهلام ُمـ روا (اهزمفؿ واكككا ظؾقفؿ  ): ؿقفف 

 اهزُمٝمؿ ، إطمزاب اهزم ، احلس٤مب رسيع " ظم٤مًمد قمـ اسمـ أيب أورم

 .ىمرارٌ  ؿهل يست٘مرّ  ٓ أن اّنزُمقا إذا ٞمٝمؿٚمقم اًمّدقم٤مء رادعموا " وزًمزهلؿ

 رسيع احلس٤مب جملء أنَّ  اعمٕمٜمك أو ، ومٞمف رسيع:  أي .احلس٤مب ورسيع

 ٘م٤مءٚماًم قمٜمد ؿأىمداُمٝم وشمرقمد قم٘مقهلؿ شمٓمٞمش أن أراد:  اًمّداودّي  لوىم٤م

 .يثبتقا الوم

 ووصّٞم٦م ، ؾمتٜمّم٤مرٓوا ٘م٤مءٚماًم قمٜمد اًمّدقم٤مء اؾمتحب٤مب دي٨محلا وذم

 وؾم١مال ، ٞمفًمإ حيت٤مضمقن سمام ٞمٛمٝمؿٚموشمٕم ، أُمرهؿ حالص ومٞمف سمام لمٚم٘م٤مشمعما

 اًمٜمّٗمقس ٟمِم٤مط وُمراقم٤مة ، ٗم٦مًماًمّس٤م وسمٜمٕمٛمف سٜمكحلا سمّمٗم٤مشمف ممشمٕم٤م اهلل

 .ؽًمذ وهمػم دبٕا ؾمٚمقك غمقم ٨ّم حلوا ، اًمّٓم٤مقم٦م ؾٗمٕمًم
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 الحديث الثاني
: ؿال ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل, أّن رشق بـ شعٍد افساظدّي  ؾظـ شف -676

اهلل , خٌر مـ افدكقا وما ظؾقفا , ومقضع شقط  ؾباط يقٍم يف شبقرِ 

أحدـؿ مـ اجلـة , خٌر مـ افدكقا وما ظؾقفا , وافّروحة يروحفا افعبد 

 ( ) .اهلل , أو افغدوة , خٌر مـ افدكقا وما ظؾقفا ؾيف شبق

 

 قطّمدةعموسم٤م اًمّراء سمٙمّس اًمّرسم٤مط  (اهلل  ؾرباط يقٍم يف شبق) : ؿقفف 

 ٛملمٚمسعما راؾم٦محل ٙمّٗم٤مرًموا ٛملمٚمسعما سملم ذيًما ٙم٤منعما زُم٦مالُم . ٗمٞمٗم٦مخلا

 .ُمٜمٝمؿ

 ظـ طمبٞم٥م اسمـ فًمىم٤م . قـمـًما همػم يٙمقن أن سمنمط:  اًمّتلم اسمـ لىم٤م

  .ؽفما

 ومٞمف ىم٤مُم٦مإلسم٤م قيويٜم وـمٜمف يٙمقن وم٘مد،  ىم٦مالإـم ذم ٟمٔمرٌ  وومٞمف:  ٧مٚمىم

 ومبلم،  اًمّثٖمقر ؾمٙمٜمك ػٚماًمّس  ُمـ يمثػمٌ  اظمت٤مر ؿّ صمَ  وُمـ،  ٕمدوّ ًما دومع

 أهّي٤م ي٤م }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  .وضمٝمل   وظمّمقٌص  قمٛمقمٌ  راؾم٦محلوا راسمٓم٦معما

 .{ ي٦مٔا ..وراسمٓمقا وص٤مسمروا اصؼموا آُمٜمقا ذيـًما

 غمقم { اصؼموا } وىمت٤مدة بٍمّي ًما سـحلا قمـ ، اًمّتٗم٤مؾمػم أؿمٝمرو

 .اهلل ؾؾمبٞم ذم{  وراسمٓمقا } ٝم٤مدجلا ذم اهلل أقمداء { وص٤مسمروا } اهلل ـم٤مقم٦م

 وص٤مسمروا،  اًمّٓم٤مقم٦م غمقم اصؼموا:  ٘مرفمّل ًما يمٕم٥ٍم  سمـ حمّٛمد وقمـ

__________________ 
ُمـ ـمرق ( 6336)وُمسٚمؿ ( 2366،  0323،  6206،  6236)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)  

 .واًمٚمٗمظ ًمٚمبخ٤مري .أيب طم٤مزم سمـ ديٜم٤مر قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٝمد قمـ  
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 سمـ زيد وقمـ،  سمٞمٜمٙمؿ ومٞمام اهلل واشّم٘مقا،  ٕمدوّ ًما وراسمٓمقا،  ققمدًما ٟمتٔم٤مرٓ

 .ٞمؾخلا وراسمٓمقا،  ٕمدوّ ًما وص٤مسمروا،  ٝم٤مدجلا غمقم اصؼموا:  ؿٚمأؾم

 ٝمؿٚمظمٞم ءٓوه١م ٝمؿٚمظمٞم ءٓه١م يرسمط أن اًمّرسم٤مط أصؾ : تٞمب٦مىم اسمـ لىم٤م

 ىمّقةٍ  ُمـ اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ؿهل وأقمّدوا } ممشمٕم٤م اهلل لىم٤م .ل٘مت٤مًمٚم اً اؾمتٕمداد

،  وهمػممه٤م ضمرير واسمـ طم٤مشمؿٍ  أيب اسمـ ؽًمذ وأظمرج،  { ؾٞمخلا رسم٤مط وُمـ

 .لوّ ٕا ممإ يرضمع ؾٞمخلا سمرسم٤مط وشمٗمسػمه

 ٙمؿًمومذ ةالاًمّّم  واٟمتٔم٤مر " ٤مً ُمرومققم هريرة أيب قمـ ( ) قـّم٠معما وذم

 أيب قمـ "ستدركعما" وذم . ؾمٕمٞمدٍ  أيب قمـ ( ) اًمّسٜمـ ذم وهق.  " اًمّرسم٤مط

 سم٠مّٟمف واطمت٩ّم ،  ؽًمذ ذم ٧مًمٟمز ي٦مٔا أنّ ،  قمقٍف  سمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ ٛم٦مٚمؾم

  .اٟمتٝمك . رسم٤مط ومٞمف همزوٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق زُمـ ذم يٙمـ ملَ 

 .أفمٝمر لوّ ٕا غمقم ي٦مٔا ومحؾ

 طمدي٨م صمبقت ُمع ؾمّٞمام ٓو،  ومٞمف طمّج٦م ٓ ٛم٦مٚمؾم أسمق سمف اطمت٩ّم  وُم٤م

 الوم ، رسم٤مطٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق قمٝمد ذم يٙمـ ملَ  أّٟمف ٞمؿٚمشمس شم٘مدير غمومٕم،  ب٤مبًما

 .ومٞمف واًمؽّمهمٞم٥م ُمرسمفٕا ُمـ ؽًمذ يٛمٜمع

 .ؽًمذ ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م أو،  ُمريـٕا ُمـ يمالً  رادعما يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

__________________ 
 أيْم٤ًم (  666)وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح  (6)

  .وُمراده أطمد يمت٥م اًمسٜمـ إرسمٕم٦م ٓ جمٛمققمٝم٤م .ذا أـمٚمؼ اًمِم٤مرحهٙم( 6)

ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ( 222) "اًمسٜمـ"واحلدي٨م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم  

 .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥ّم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

وًمف ؿم٤مهد ذم  .رواه اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف:  "اًمزوائد"ىم٤مل اًمبقصػمي ذم  

  .ؿ وهمػمهصحٞمح ُمسٚم
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 دي٨محلسم٤م ي٘مّٞمد ٘مٝم٤مٚمٓمُم نّ وم٢م.  ي٦مٔا ذم ىمفالوإـم  ٞمقمًمسم٤م اًمّت٘مٞمٞمد وأُّم٤م

 ُمع وذيمره،  ٖم٦مًمب٤معما ُم٘م٤مم ذم سٞم٤مىمفًم يقمٌ  اًمّرسم٤مط ؾأىم سم٠منّ  يِمٕمر وم٢مّٟمف

  .٤مً أيْم ؽًمذ ممإ يِمػم ؾمقطٍ  ُمقضع

 يقمٍ  رسم٤مط : طمّب٤من واسمـ واًمٜمّس٤مئّل  أمحد قمٜمد امنٚمؾم طمدي٨م ذم ووىمع

 . وىمٞم٤مُمف ؿمٝمر صٞم٤مم ُمـ ظمػم ٦مٚمٞمًم أو

 اهلل ؾؾمبٞم ذم يقمٍ  طرسم٤م : قمثامن قمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمؽّمُمذّي  محدٕو

 .لٜم٤مزعما ُمـ ؾمقاه ومٞمام يقمٍ  ػًمأ ُمـ ظمػمٌ 

 سم٤مًمّزي٤مدة مالقمإلا غمقم ٛمؾحُي  ّٟمفٕ،  سمٞمٜمٝمام شمٕم٤مرض ٓو:  سمزيزة اسمـ لىم٤م

  .لمٚمٕم٤مُمًما فالسم٤مظمت أو،  لوّ ٕا قمـ اًمّثقاب ذم

 يٕم٤مرض٤من ٓو،  ٦مٚم٘مًموا ٙمثرةًما ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ؾٕمٛمًما فالسم٤مظمت أو:  ٧مٚمىم

 وُم٤م اًمّدٟمٞم٤م ُمـ ظمػمٌ  وىمٞم٤مُمف ؿمٝمر ٤ممـصٞم نّ ٕ،  ٤مً أيْم ب٤مبًما طمدي٨م

 .ٞمٝم٤مٚمقم

ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م  "ذم رواي٦م هلام  ( خٌر مـ افدكقا وما ظؾقفا) : ؿقفف 

وهق  " ظمػٌم مم٤م شمٓمٚمع قمٚمٞمف اًمِمٛمس وشمٖمرب "وًمٚمبخ٤مري  "وُم٤م ومٞمٝم٤م 

  ." ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م "اعمراد سم٘مقًمف 

 .وجفغ حيتؿؾ:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 فًم ٤مً حت٘مٞم٘م حسقسعما ٦مًمُمٜمز ٖمٞم٥معما شمٜمزيؾ سم٤مب ُمـ يٙمقن أن : أحدمها

 ؽًمذٚموم اًمّٓمب٤مع ذم ُمستٕمٔمٛم٦م اًمٜمّٗمس ذم حمسقؾم٦م اًمّدٟمٞم٤م ٙمقنًم اًمٜمّٗمس ذم

 يس٤موي ٓ اًمّدٟمٞم٤م ذم ُم٤م َجٞمع أنّ  ٕمٚمقمعما ومٛمـ َّٓ وإ ، هب٤م ٦مٚمٗم٤مضعما وىمٕم٧م

  .ٜم٦ّمجلا ذم مم٤ّم ذّرة
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 ذيًما اًمّثقاب ُمـ ظمػم قاباًمثّ  ُمـ ٘مدرًما هذا أنّ  رادعما أنّ :  وافّثاين

  .ممشمٕم٤م اهلل ـم٤مقم٦م ذم ٟمٗم٘مٝم٤مٕ يمّٚمٝم٤م اًمّدٟمٞم٤م فًم ٧مٚمطمّم قًم ـعم حيّمؾ

 ُمـ "ٝم٤مدجلا يمت٤مب" ذم ب٤مركعما اسمـ رواه ُم٤م . اًمّث٤مين هذا وي١مّيد:  ٧مٚمىم

 سمـ اهلل قمبد ومٞمٝمؿ ٤مً ضمٞمِم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕم٨م:  لىم٤م سـحلا ُمرؾمؾ

 ذيًموا:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  فًم لوم٘م٤مملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع ةالاًمّّم  ٞمِمٝمدًم ومت٠مظّمر ، رواطم٦م

 ( ).همدوهتؿ ومْمؾ أدريم٧م ُم٤م رضٕا ذم ُم٤م أٟمٗم٘م٧م قًم سمٞمده ٟمٗمز

 ُمـ وأنّ  ، ٝم٤مدجلا أُمر وشمٕمٔمٞمؿ اًمّدٟمٞم٤م أُمر شمسٝمٞمؾ رادعما أنّ :  ٤مصؾحلوا

 َجٞمع ُمـ أقمٔمؿ أُمر فًم ؾطمّم يم٠مّٟمف يّمػم ؾمقط ىمدر ٜم٦ّمجلا ُمـ فًم ؾطمّم

 .؟ اًمّدرضم٤مت غمأقم ُمٜمٝم٤م ؾطمّم سمٛمـ ومٙمٞمػ .اًمّدٟمٞم٤م ذم ُم٤م

 ُمـ ؾمب٥م ممإ ٞمؾعما ٝم٤مدجلا قمـ اًمّت٠مظمػم ؾمب٥م أنّ  ؽًمذ ذم ًمٜمّٙمت٦موا

 أومْمؾ ٜم٦ّمجلا ُمـ ٞمسػمًما ٘مدرًما هذا أنّ  ت٠مظّمرعما هذا ومٜمّبف،  اًمّدٟمٞم٤م أؾمب٤مب

 .اًمّدٟمٞم٤م ذم ُم٤م َجٞمع ُمـ

وًمٚمبخ٤مري قمـ أٟمس   ( ومقضع شقط أحدـؿ مـ اجلـة) : ؿقفف 

 ظمػم - ؾمقـمف يٕمٜمل - ىمٞمد ُمقضع أو اجلٜم٦م، ُمـ أطمديمؿ ىمقس وًم٘م٤مب"

__________________ 
وهمػمهؿ ُمـ ( 632/ 0)واًمبٞمٝم٘مل ( 662)واًمؽمُمذي ( 036/ 0)وأظمرضمف أمحد  (6)

 .ٟمحقه احلج٤مج قمـ احلٙمؿ قمـ ُم٘مسؿ قمـ اسمـ قمب٤مسـمريؼ 

َّٓ طمدي٨ٌم همري٥ٌم ٟٓمٕمرومف : ىم٤مل اًمؽمُمذي   ىم٤مل : ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل ، ُمـ هذا اًمقضمف  إ

ه٤م ؿمٕمب٦م  َّٓ إمَل يسٛمع احلٙمؿ ُمـ ُم٘مسؿ : ىم٤مل ؿمٕمب٦م : حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  صمالصم٦م أطم٤مدي٨م وقمدَّ

  .وًمٞمس هذا احلدي٨م ومٞمام قمدَّ ؿمٕمب٦م، 

 .ومٙم٤من هذا احلدي٨م مَل يسٛمٕمف احلٙمؿ ُمـ ُم٘مسؿ: ىم٤مل اًمؽمُمذي  

وأقمٚمَّف اًمؽمُمذي ، وومٞمف طمج٤مج سمـ أرـم٤مة ( :  22/ 6)  "اًمتٚمخٞمص"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

  اٟمتٝمك .ػاٟمٗمرد سمف احلج٤مج سمـ أرـم٤مة وهق ضٕمٞم: وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ، سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع 
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 مه٤مو ،؟  ىمٞمد أو ىم٤مب لىم٤م ؾه . اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ ،  " ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ

  .٘مدارعما وهق،  ًك سمٛمٕمٜم

 .٘مدرًما ُمٕمٜم٤مه ُمقطّمدة وآظمره ٘م٤مفًما سمتخٗمٞمػ ٘م٤مبًموا

 .وؾمٞمتف ٘مقسًما ُم٘مبض سملم ُم٤م ٘م٤مبًما:  ؾوؿق

 .٘مقسًموا قشمرًما سملم ُم٤م:  ؾوؿق

 سمٞم٤من ٕمٜمكعما ويم٠منّ  ، سمف ي٘م٤مس ذيًما اًمّذراع هٜم٤م ٘مقسًمسم٤م رادعما:  ؾوؿق

  .ٜم٦ّمجلا ُمـ اًمّذراع ىمدر ومْمؾ

 قطّمدةعموسم٤م دال   صمؿّ  ؾم٤ميمٜم٦م حتت٤مٟمّٞم٦م سمٕمده٤م ٘م٤مفًما سمٙمّس . ٞمد٘مِ ًما ؽًمويمذ

  .لاًمّدا سمدل

 ضمزم ذاهلو ، ُمٕمروف همػم ٘مٞمدًمٚم شمٗمسػم " ؾمقـمف يٕمٜمل " وىمقًمف

 وشمِمديد ٘م٤مفًما سمٙمّس " ىمدّ  " اًمّّمقاب وأنّ ،  شمّمحٞمػ سم٠مّٟمف سمٕمْمٝمؿ

  .دٚمجلا ُمـ ّتخذعما قطاًمّس  وهق .اًمّدال

 ذم اًمّتّمحٞمػ دقمقى ُمـ أؾمٝمؾ اًمّتٗمسػم ذم قهؿًما ودقمقى:  ٧مٚمىم

 .سمّٞمٜمتف يمام ٘م٤مبًما سمٛمٕمٜمك ٘مٞمدًموا،  ؾمّٞمام ٓو،  صؾٕا

:  ٖمدوةًما ( اهلل , أو افغدوة ؾوافّروحة يروحفا افعبد يف شبق) : ؿقفف 

 ـُم يم٤من وىم٧م أّي  ذم روجخلا وهق.  ٖمدوّ ًما ُمـ قاطمدةًما ّرةعما ٗمتحًمسم٤م

 .اٟمتّم٤مومف ممإ اًمٜمّٝم٤مر أّول

 وىم٧م أّي  ذم روجخلا وهق.  اًمّرواح ُمـ قاطمدةًما ّرةعما:  واًمّروطم٦م

 .همروهب٤م ممإ اًمِّمٛمس زوال ُمـ يم٤من

  .ٝم٤مدجلا:  أي ( اهلل شبقؾ يف: )  ؿقفف
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 الحديث الثالث
ودسؾٍؿ , اكتدب اهلل : ؿال ,  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبّل  ظـ أيب هريرة  -671

َٓ ف , ٓ خيرجف ؾج يف شبقـ خرد (تضّؿـ اهلل ) :  جفاٌد يف شبقع ,  إ

ـٌ , أن أُ  ف اجلـة , أو ؾدخوإيامٌن يب , وتصديٌؼ برشقيل , ؾفق ظّع ضام

 ( ).مـ أجٍر , أو ؽـقؿةٍ  لرجعف إػ مسؽـف افذي خرج مـف , كائاًل ما كاأُ 

 الحديث الرابع
ياهد  مثؾ ادجاهد يف شبقؾ اهلل ـ واهلل أظؾؿ بؿـ: ( )ودسؾٍؿ  -677

ـّؾ اهلل فؾؿجاهد يف شبقؾف بل يف شبقؾف ـ ـؿثؾ افصائؿ افؼائؿ , ن وتق

 ( ). ًا مع أجٍر أو ؽـقؿةٍ , أن يدخؾف اجلـة , أو يرجعف شاد ( ) يتقّؾاه

__________________ 
ُمـ ـمريؼ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع قمـ أيب زرقم٦م (  6322) وُمسٚمؿ (  02) أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)  

 .سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير قمـ أيب هريرة 

ُمـ ـمريؼ أيب (  6322) وُمسٚمؿ (  2366،  2364،  6466) وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 .اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة ٟمحقه

وإٟمام أظمرضمف ، وم٤محلدي٨م مل خيرضمف ُمسٚمؿ هبذا اًمٚمٗمظ  . ُمٜمفوهق وْهٌؿ ، يمذا ىم٤مل رمحف اهلل  (6)

 .(63/646) "اإلقمالم  "٤مومظ اسمـ اعمٚم٘مـ احلوىمد ٟمّبف قمغم هذا  .اًمبخ٤مري يمام ؾمٞم٠ميت

 .واًمزريمٌم ذم شمّمحٞمح اًمٕمٛمدة

ُمـ ـمريؼ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ ( 6323) ومٗمل صحٞمحف . أُّم٤م رواي٦م ُمسٚمؿ  

ُم٤م يٕمدُل اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل قمزَّ وضمؾَّ ؟ ىم٤مل :  ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمبل  ىمٞمؾ: أيب هريرة ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ 

ٓ شمستٓمٞمٕمقٟمف : يمؾ ذًمؽ ي٘مقل  . وم٠مقم٤مدوا قمٚمٞمف ُمرشملم ، أو صمالصم٤مً : ٓ شمستٓمٞمٕمقٟمف ، ىم٤مل : 

ُمثؾ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل يمٛمثؾ اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ اًم٘م٤مٟم٧م سمآي٤مت اهلل ، ٓ : ، وىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م 

 .يرضمع اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم يٗمؽم ُمـ صٞم٤مم ، وٓ صالة ، طمتك

وهق اعمقاومؼ عم٤ِم ذم ، واًمّمقاب ُم٤م أصمبتّف ( إْن شمقوّم٤مه ) وىمع ذم ٟمسخ اًمٕمٛمدة اعمح٘م٘م٦م  (0)

 .وؾمٞم٠ميت شمٜمبٞمف اًمِم٤مرح قمغم هذه اًمرواي٦م  . اًمبخ٤مري

طمّدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن قمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ اًمزهري أظمؼمين ؾمٕمٞمد (  6206) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 3)

 .سمف يب هريرة سمـ اعمسٞم٥م قمـ أ
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 .ضمزائف وطمسـ سمثقاسمف ؾم٤مرع:  أي،  سم٤مًمٜمّقن هق ( اهلل اكتدب: )  ؿقفف

 ٙمذاًم ٤مً ٟمالوم ٟمدسم٧م:  اًمّّمح٤مح ومٗمل ، رادعما ممإ أضم٤مب سمٛمٕمٜمك : ؾوؿق

 .ٞمفًمإ أضم٤مب:  أي .وم٤مٟمتدب

 ُمـ ِمٞمخلماًم رواي٦م ٞمفٚمقم ويدّل  ، ٓمٚمقبعمسم٤م ؾشمٙمٗمّ  ُمٕمٜم٤مه:  ؾوؿق

 ." اهلل ؾشمٙمٗمّ  " ٗمظٚمسم هريرة أيب قمـ قمرجٕا ـمريؼ

 " اهلل ؾشمقيمّ  " ٗمظٚمسم قمٜمف سّٞم٥معما سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ ٚمبخ٤مريًمو

  .ممشمٕم٤م اهلل ؿم٤مء إن ؿٚمُمس رواي٦م غموقم .ٞمٝم٤مٚمقم مالٙمًما وؾمٞم٠ميت

  " ائتدب " هٜم٤م ( ) كمّ صٞمٕا رواي٦م ذم ىمعوو
ٍ
 سمدل ُمٝمٛمقزة حتت٤مٟمّٞم٦م سمٞم٤مء

 إـمب٤مق ٙمـًم ، سمتٙمّٚمٍػ  وضّمٝمقه وىمد ، شمّمحٞمػ وهق ، ٠مدسم٦معما ُمـ اًمٜمّقن

 .ختٓمئتف ذم يم٤مٍف  خرجعما احّت٤مد ُمع ومفالظم غمقم اًمّرواة

َٓ  خيرجف ٓ: )  ؿقفف  غمقم سم٤مًمّرومع هق يمذا ( وإيامٌن يب جفاٌد يف شبقع إ

َّٓ  " كمّ ؾمامقمٞمإلوا ؿٚمُمس رواي٦م وذم ، ُمٗمّرغ ؾمتثٜم٤مءٓوا خيرج ٤مقمؾوم أّٟمف  إ

 .سم٤مًمٜمّّم٥م " ٤مً إيامٟم

َّٓ  خرجعما خيرضمف ٓ وشم٘مديره ، فًم ُمٗمٕمقل هق:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م  يامنإلا إ

 .ٝم٤مدجلا ذم اًمٜمّّٞم٦م ظمٚمقص اؿمؽماط غمقم ٟمص   وهق . واًمّتّمديؼ

 .( ) ومٞمف ٘مقلًما سمسط وؾمٞم٠ميت

 صمؿّ  " شمّمديؼ أو " ٗمظٚمسم ٙمرُم٤مينّ ًما ذيمره ( عبرش وتصديؼ: )  ؿقفف

 ملَ  ّٟمفٕ 5 ؽًمذ ُمـ أؾمٝمؾ واًمّّمقاب ، قمٜمف قابجلا ػٚمَّ وشمٙم،  فٚماؾمتِمٙم

__________________ 
 ( 6/663)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمبداهلل سمـ اسمراهٞمؿ (6)

 (  360) اٟمٔمر طمدي٨م أيب ُمقؾمك أيت رىمؿ ( 6)
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 ." أو " ٗمظٚمسم اًمّرواي٤مت ُمـ رء ذم يثب٧م

 ومٝمق ، ؿٚمتٙمعما ضٛمػم ممإ ٖمٞمب٦مًما ضٛمػم قمـ قمدول ومٞمف " يب " وىمقًمف

  .تٗم٤متًما

 غمقم ٙمـًمو ، سمف إيامن هٜم٤م اًمّٔم٤مهر ذم ئؼالاًم يم٤من:  ؽًمُم٤م اسمـ لوىم٤م

 ـعم اهلل اٟمتدب:  أي ، ٤ملحلا غمقم ُمٜمّمقب ٘مقلًما ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ شم٘مدير

َّٓ  خيرضمف ٓ ىم٤مئالً  ؾمبٞمٚمف ذم ظمرج  ُم٘مقل " خيرضمف ٓ " و ، يب إيامن إ

  .اهلل هق اًمّت٘مدير هذا غمقم ٤ملحلا ص٤مطم٥م نّ ٕ،  ٘مقلًما

 وأنّ  ، جيقز ٓ ٤ملحلا طمذف سم٠منّ :  رطّمؾعما سمـ اًمّديـ ؿمٝم٤مب وشمٕمّ٘مبف

 .تٗم٤متًمٓا سم٤مب ُمـ أّٟمف مموٕوم٤م ، ئؼٓ همػم هٜم٤م ئؼالسم٤مًم اًمّتٕمبػم

َّٓ  خيرضمف ٓ " ٗمظٚمسم قمرجٕا ـمريؼ ُمـ ذم رواي٦م هلامو ، ُمّتجف وهق  إ

  ." امشمفٚميم وشمّمديؼ ؾمبٞمٚمف ذم ٝم٤مدجلا

 :  اًمّتلم اسمـ لىم٤م

 وقمد وُم٤م ٝم٤مدجلسم٤م قاردةًما واُمرٕا امشمفٚمسمٙم رادعما يٙمقن أن : حيتؿؾ

 .اًمّثقاب ُمـ ٞمفٚمقم

 ذم يثب٧م هب٤م شمّمدي٘مف وأنّ  اًمِّمٝم٤مدشملم ٗم٤مظًمأ هب٤م يراد أن : وحيتؿؾ

 ىمتٚمف غمقم رصحلوا يمّذهبام ُمـ قمداوة ٟمٗمسف

 .ضامن ذو أّٟمف ُمٕمٜم٤مه أو ، ُمْمٛمقن:  أي ( ضامـ عّ ظ ؾفق) :  ؿقفف

اٟمٔمر  (. .افخ .أن أدخؾف اجلـة , أو أرجعف إػ مسؽـف : )ؿقفف 

 .ُم٤مسمٕمده
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 ( شبقؾف يف ياهد بؿـ ؿؾأظ واهلل اهلل بقؾش يف جاهددا مثؾ: )  ؿقفف

 .صالظمإلا اقمتب٤مر ممإ إؿم٤مرة ومٞمف

 ( ).ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم سمٞم٤مٟمف وؾمٞم٠ميت

 قمـ حًمص٤م أيب ـمريؼ ُمـ ؿٍ ٚمسعمو ( ؼائؿفا افّصائؿ ؾـؿث: )  ؿقفف

 ةالص ُمـ يٗمؽم ٓ اهلل سمآي٤مت ٘م٤مٟم٧مًما ٘م٤مئؿًما اًمّّم٤مئؿ ؾيمٛمث " هريرة أيب

 ." اًمّس٤مضمد اًمّرايمع ٤مؿمعخلا " قضمفًما هذا ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  زاد ، " صٞم٤مم ٓو

 يٗمؽم ٓ ذيًما اًمّدائؿ ٘م٤مئؿًما اًمّّم٤مئؿ ؾيمٛمث : طمّب٤من واسمـ قـّم٠معما وذم

 . يرضمع طمّتك ةالص ٓو صٞم٤مم ُمـ

 ج٤مهدعما ُمثؾ : ٤مً ُمرومققم سمِمػم سمـ اًمٜمّٕمامن طمدي٨م ُمـ بّزارًموا محدٕو

 .ٞمٚمفًم ٘م٤مئؿًما ّن٤مره اًمّّم٤مئؿ ؾيمٛمث اهلل ؾمبٞمؾ ذم

 اًمّثقاب ٟمٞمؾ ذم اهلل ؾمبٞمؾ ذم ج٤مهدعما لسمح٤م ٘م٤مئؿًما ًمّّم٤مئؿا طم٤مل وؿمّبف

 ؾم٤مقم٦م يٗمؽم ٓ ُمـ ٘م٤مئؿًما اًمّّم٤مئؿ ُمـ رادعما نّ ٕ،  وؾمٙمقن طمريم٦م يمّؾ  ذم

 . ُمستٛمرّ  وم٠مضمره ٕمب٤مدةًما قمـ

روى  ٤معمَِ  صمقاب سمٖمػم ؾم٤مقم٤مشمف ُمـ ؾم٤مقم٦م شمْمٞمع ٓ ج٤مهدعما ؽًمويمذ

ـّ ًم ج٤مهدعما أنّ  : اًمبخ٤مري  ُمٜمف سحوأ .طمسٜم٤مت فًم ومٞمٙمت٥م ومرؾمف تست

 .يتلمٔا { ٟمّم٥م ٓو فمٛم٠م يّمٞمبٝمؿ ٓ سم٠مّّنؿ ؽًمذ } ممشمٕم٤م ىمقًمف

ـّ : )  ؿقفف  زرقم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اً ُمٗمرد ُمٕمٜم٤مه ( ) شم٘مّدم ( خفإ اهلل ؾوتق

 ." اهلل اٟمتدب " ٗمٔمفًمو ، أشمؿّ  وؾمٞم٤مىمف .هريرة أيب قمـ

__________________ 
 (. 360) ؾمٞم٠ميت طمديثف إن ؿم٤مء اهلل آظمر يمت٤مب اجلٝم٤مد سمرىمؿ  (6)

 .اٟمٔمر احلدي٨م اًمذي ىمبٚمف  (6)
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 ٓ ؾمبٞمٚمف ذم ظمرج ـعم اهلل شمْمّٛمـ " ٗمظٚمسم قضمفًما هذا ُمـ ؿٍ ٚمسعمو

َّٓ  خيرضمف  ْمقرحلا ضٛمػم ُمـ اٟمت٘م٤مًٓ  ومٞمف وإنّ  تٗم٤متًما وومٞمف " يب نإيام إ

  .ٖمٞمب٦مًما ضٛمػم ممإ

 ؾم٤مئغ وهق ، ل٘مقعمسم٤م يمتٗم٤مءٓوا ٘مقلًما طمذف ومٞمف:  ؽًمُم٤م اسمـ لوىم٤م

 ممشمٕم٤م ىمقًمف ٤ملحلا ومٛمـ ، طم٤مل همػم أو طم٤مًٓ  يم٤من ؾمقاء.  ؿم٤مئع

 ُمثٚمف وهذا ، رسّمٜم٤م لمٚمىم٤مئ:  أي { وؾمٕم٧م رسّمٜم٤م آُمٜمقا ذيـًمٚم ويستٖمٗمرون}

 .خًمإ.  خيرضمف ٓ ىم٤مئالً  : أي

  .ؾمٞم٤مىمف ذم هريرة أيب قمـ اًمّٓمرق ٗم٧مٚماظمت وىمد

 ذم ضم٤مهد ـعم اهلل ؾشمٙمٗمّ  " ٗمظٚمسم قمٜمف قمرجٕا ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس ومرواه

َّٓ  سمٞمتف ُمـ خيرضمف ٓ .ؾمبٞمٚمف  ." ٛمتفٚميم وشمّمديؼ ؾمبٞمٚمف ذم ضمٝم٤مد إ

 ذم ؽًمُم٤م أظمرضمف ؽًمويمذ .اًمّزٟم٤مد أيب ـمريؼ ُمـ ؽًميمذًمٚمبخ٤مري و

 .ٛمسخلا يمت٤مب ذم اًمّزٟم٤مد أيب قمـ "قـّم٠معما"

َّٓ  خيرضمف ٓ : ٗمظٚمسم اًمّزٟم٤مد أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّدارُمّل  وأظمرضمف  إ

 .امشمفٚميم وشمّمديؼ اهلل ؾمبٞمؾ ذم ٝم٤مدجلا

 روايتف ذم ومقىمع ، قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  أمحد أظمرضمف . ٟمٕمؿ

 ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ : ٗمٔمفًمو ، ّٞم٦مهلإلا طم٤مدي٨مٕا ُمـ سم٠مّٟمف اًمّتٍميح

 اسمتٖم٤مء ؾمبٞمؾ ذم اً جم٤مهد ظمرج قمب٤مدي ُمـ قمبد أّيام:  لىم٤م،  رسّمف قمـ حيٙمل

 .همٜمٞمٛم٦م أو أضمر ُمـ أص٤مب سمام أرضمٕمف أنْ  رضمٕمتف إن فًم ضٛمٜم٧م ُمرض٤ميت

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف دي٨محلا

:  ؾوضم قمزّ  اهلل ي٘مقل : ٗمظٚمسم قمب٤مدة طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف
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 .همٜمٞمٛم٦م أو سم٠مضمرٍ  فٕمتُ رضَم ،  فٕمتُ رضَم  إن ض٤مُمـ كمّ قم هق كمؾمبٞم ذم ج٤مهدعما

حفو .دي٨محلا  .اًمؽّمُمذّي  صحَّ

 ، واطمد ًك سمٛمٕمٜم " اهلل واٟمتدب اهلل ؾوشمٙمٗمّ  اهلل شمْمّٛمـ " وىمقًمف

 ُمـ اؿمؽمى اهلل إنّ  } ممشمٕم٤م ىمقًمف ذم ذيمقرعما ققمدًما حت٘مٞمؼ وحمّّمٚمف

 وضمف غمقم اًمّتح٘مٞمؼ ؽًموذ،  { ٜم٦ّمجلا ؿهل سم٠منّ  وأُمقاهلؿ أٟمٗمسٝمؿ ١مُمٜملمعما

 مموشمٕم٤م ؾمبح٤مٟمف اهلل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمؼّم  وىمد ، مموشمٕم٤م ؾمبح٤مٟمف ُمٜمف ٗمْمؾًما

 خ٤مـمبلمعما قم٤مدة سمف ضمرت مم٤ّم وٟمحقه اًمّْمامن ٗمظٚمسم،  سم٤مًمّثقاب فٚمسمتٗمْمٞم

ـّ  ومٞمام  .ٟمٗمقؾمٝمؿ سمف شمٓمٛمئ

 شمقوّم٤مه إن ٜم٦ّمجلا يدظمٚمف سم٠من:  أي ( ـّةجلا يدخؾف أن يتقّؾاه بلن: )  ؿقفف

قمـ  -ؿمٞمخ اًمبخ٤مري  - ٞمامنًما أيب قمـ اًمّدُمِم٘مّل  زرقم٦م أيب رواي٦م ذم ،

 " شمقوّم٤مه أن "قمـ اًمزهري قمـ اسمـ اعمسٞم٥م قمـ أيب هريرة ؿمٕمٞم٥م 

 .أوضح وهق.  اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف،  ٤ميضعما ٗمٕمؾًموا سم٤مًمنّمـمّٞم٦م

 رادعما أو ، قمذاب ٓو طمس٤مب سمٖمػم:  أي(  ـّةجلا يدخؾف أن: )  ؿقفف

 ذم شمّسح اًمِّمٝمداء أرواح أنّ  " ورد يمام ، ُمقشمف ؾم٤مقم٦م ٜم٦ّمجلا يدظمٚمف أن

  .( ) " ٜم٦ّمجلا

__________________ 
ـ هذه ؾم٠مًمٜم٤م قمبد اهلل قم: قمـ ُمّسوق ، ىم٤مل (  6332) أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف  (6)

: ىم٤مل  {وٓ حتسبـ اًمذيـ ىمتٚمقا ذم ؾمبٞمؾ اهلل أُمقاشم٤ًم سمؾ أطمٞم٤مء قمٜمد رهبؿ يرزىمقن}: أي٦م

٘م٦م أرواطمٝمؿ ذم ضمقف ـمػم ظمرض ، هل٤م ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚمَّ : أَُم٤م إّٟم٤م ىمد ؾم٠مًمٜم٤م قمـ ذًمؽ ، وم٘م٤مل 

سم٤مًمٕمرش ، شمّسح ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت ، صمؿ شم٠موي إمم شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مديؾ ، وم٤مـّمٚمع إًمٞمٝمؿ 

أي رء ٟمِمتٝمل ؟ وٟمحـ ٟمّسح ُمـ : ؟ ىم٤مًمقا  هؾ شمِمتٝمقن ؿمٞمئ٤مً : وم٘م٤مل  رهبؿ اـّمالقم٦م ،

 .احلدي٨م .اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿمئٜم٤م
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 سملم اًمّتسقي٦م دي٨محلا فم٤مهر:  َُمـ ىم٤مل إيراد يٜمدومع اًمّت٘مرير وهبذا

 .ٜم٦ّمجلا دظمقل زمٚميست ضمرٕا طمّمقل نّ ٕ،  ٤مً عمؾم٤م واًمّراضمع اًمِّمٝمٞمد

 .ظم٤مّص  دظمقل ٜم٦ّمجلا لسمدظمق رادعما أنّ :  قابجلا وحمّّمؾ

 غمقم ٕمٓمػًمسم٤م ُمٜمّمقب وهق ، أّوًمف حـسمٗمت ( يرجعف أو: )  ؿقفف

 .يتقوّم٤مه

 أو ٤مً ؿمٞمئ يٖمٜمؿ ملَ  إن صًمظم٤م أضمر ُمع:  أي ( ةؽـقؿ أو أجر مع: )  ؿقفف

 ُمع ذيًما اًمّث٤مين ضمرٕا قمـ ؾمٙم٧م ويم٠مّٟمف ، أضمر ُمٕمٝم٤م ّم٦مًمظم٤م همٜمٞمٛم٦م ُمع

 .همٜمٞمٛم٦م السم ذيًما ضمرٕا ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م ٜم٘مّمفًم ٖمٜمٞمٛم٦مًما

 حيّمؾ ٓ همٜمؿ إذا أّٟمف دي٨محلا فم٤مهر أنّ ،  اًمّت٠مويؾ هذا غمقم ٤مُمؾحلوا

 ُمـ أٟم٘مص أضمر ُمٕمٝم٤م ٜمٞمٛم٦مهم أو رادعما ؾسم اً ُمراد ؽًمذ ٞمسًمو ، أضمر فًم

 ُمٜمف أومْمؾ ٖمٜمٞمٛم٦مًما قمدم قمٜمد أّٟمف شم٘متض ٘مقاقمدًما نّ ٕ ، يٖمٜمؿ ملَ  ُمـ أضمر

 ٞمسًمو،  رُم٤منحلا ٟمٗمل ذم سيٌح  دي٨محلوم٤م ، وضمقده٤م قمٜمد اً أضمر وأشمؿّ 

  .ٛمعجلا ٟمٗمل ذم ٤مً سحي

 ، ٓ أو يستِمٝمد إُّم٤م ج٤مهدعما أنّ  دي٨محلا ُمٕمٜمك:  ٙمرُم٤مينّ ًما لوىم٤م

 ىمْمّٞم٦م ومٝمل ، اضمتامقمٝمام إُمٙم٤من صمؿّ .  همٜمٞمٛم٦م أو رأضم ُمـ يٜمٗمّؽ  ٓ واًمّث٤مين

 .ٛمعجلا ٓ ٚمقّ خلا ُم٤مٟمٕم٦م

 :  ؿمٙم٤ملإلا هذا قمـ قابجلا ذم ؾؿق وؿد

 ورضّمحٝم٤م ٘مرـمبّل ًموا ؼمّ ًما قمبد اسمـ ضمزم وسمف ، قاوًما سمٛمٕمٜمك"  أو"  إنّ 

 ؿٍ ٚمسعم رواي٦م ذم ؽًميمذ وىمع وىمد . وهمٜمٞمٛم٦م سم٠مضمرٍ  واًمّت٘مدير ، اًمّتقرسمِمتّل 

 قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك قمـ ؽًميمذ رواه . هريرة يبأ قمـ قمرجٕا ـمريؼ ُمـ
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 وَج٤مقم٦م ٗمري٤ميبّ ًما ضمٕمٗمر رواه وىمد ، اًمّزٟم٤مد أيب قمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ ُمٖمػمة

 .أو سمّمٞمٖم٦م " همٜمٞمٛم٦م أو أضمر " وم٘م٤مًمقا،  حيٞمك سمـ حيٞمك قمـ

 ٞمفٚمقم ػٚمخيت وملَ ،  " همٜمٞمٛم٦م أو " ٗمظٚمسم " قـّم٠معما " ذم ؽًمُم٤م رواه وىمد

 َّٓ  ورواي٦م " وهمٜمٞمٛم٦م " ٗمظٚمسم ومٞمف ومقىمع.  ٜمفقم سمٙمػمٍ  سمـ حيٞمك رواي٦م ذم إ

  .ُم٘م٤مل ومٞمٝم٤م ؽًمُم٤م قمـ سمٙمػمٍ  سمـ حيٞمك

 قمـ سّٞم٥معما سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  قمٜمد ووىمع

،  هريرة أيب قمـ ُمٞمٜم٤مء سمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ويمذا،  ٤مً أيْم قاوًمسم٤م هريرة أيب

 ل٤مٟم سمام:  ٗمظٚمسم ُأُم٤مُم٦م أيب قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أسمق أظمرضمف ؽًمويمذ

 .وهمٜمٞمٛم٦م أضمر ُمـ

 هذا ذم " أو " سم٠منّ  ٘مقلًما شمٕملّم  . حمٗمقفم٦م اًمّرواي٤مت هذه يم٤مٟم٧م وم٢من

 .ٙمقومّٞملمًما ٟمح٤مة ُمذه٥م هق يمام.  قاوًما سمٛمٕمٜمك دي٨محلا

 يٙمقن أن ٕمٜمكعما طمٞم٨م ُمـ ي٘متض ّٟمفٕ،  ٥مصٕمْ  إؿمٙم٤مل ومٞمف ٙمـًم

 . ؽًمذ يّتٗمؼ ٓ وىمد ، رضمع ـُمَ  ؾر ٙمًم ُمريـٕا سمٛمجٛمقع وىمع اًمّْمامن

 "أو" أنّ  اّدقمك ذيًما ُمٜمف ومرّ  ومام ، همٜمٞمٛم٦م سمٖمػم يرضمع ٖمزاةًما ُمـ اً يمثػم وم٢منّ 

 سمٖمٜمٞمٛم٦مٍ  رضمع ُمـ أنّ  فم٤مهره٤م غمقم زمٚمي ّٟمفٕ،  ٟمٔمػمه ذم وىمع قاوًما سمٛمٕمٜمك

 سملم فًم جيٛمع هم٤مزٍ  يمّؾ  أنّ  قاوًما سمٛمٕمٜمك أّّن٤م غمقم زمٚمي يمام ، أضمر سمٖمػم

 .٤مً ُمٕم ٖمٜمٞمٛم٦مًموا ضمرٕا

 : ٤مً ُمرومققم ٕم٤مصًما سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ُمـ ؿٚمُمس روى وىمد

َّٓ  ٖمٜمٞمٛم٦مًما ومٞمّمٞمبقن اهلل ؾمبٞمؾ ذم شمٖمزو هم٤مزي٦م ُمـ ُم٤م  صمٚمثل شمٕمّجٚمقا إ

 ؿهل شمؿّ  همٜمٞمٛم٦م يّمٞمبقا ملَ  وم٢من ، اًمّثٚم٨م ؿهل ويب٘مك ظمرةٔا ُمـ أضمرهؿ
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 . أضمرهؿ

 أٟم٘مص ٙمٜمّفًم سم٠مضمرٍ  يرضمع يٖمٜمؿ ذيًما وأنّ ،  ّولٕا اًمّت٠مويؾ ي١مّيد وهذا

 ، ٖمزوًما أضمر ُمـ ضمزء ٦مٚمُم٘م٤مسم ذم ٦مٖمٜمٞمٛمًما ومتٙمقن ، يٖمٜمؿ ملَ  ُمـ أضمر ُمـ

 يٖمٜمؿ ملَ  ُمـ سم٠مضمر ومتّتٕمف اًمّدٟمٞم٤م ُمـ فًم ؾطمّم سمام ٖم٤مٟمؿًما أضمر ؾىمقسم وم٢مذا

 ملَ  ُمـ أضمر دون همٜمؿ ُمـ أضمر يم٤من ِمّ٘م٦معموا اًمّتٕم٥م ذم اؿمؽمايمٝمام ُمع

 ي٠ميمؾ وملَ  ُم٤مت ُمـ ومٛمٜم٤ّم " بخ٤مريًما ذم ظمّب٤مب ل٘مقًم ُمقاومؼ وهذا .يٖمٜمؿ

  ( ).دي٨محلا " ٤مً ؿمٞمئ أضمره ُمـ

 وهق ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما سم٠مظمذه ج٤مهدعما صمقاب ٟم٘مص سمٕمْمٝمؿ ؾتِمٙمواؾم

 ؾسمح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  متّدح اؿمتٝمر وىمد ، طم٤مدي٨مٕا أيمثر ٞمفٚمقم يدّل  ٤معمِ  ػًمخم٤م

 وىمع ُم٤م ضمرٕا شمٜم٘مص يم٤مٟم٧م قٚموم ، أُّمتف ومْم٤مئؾ ُمـ ٝم٤مٚموضمٕم ٖمٜمٞمٛم٦مًما

  .هب٤م اًمّتٛمّدح

 أضمر ُمـ أٟم٘مص سمدر أهؾ أضمر يٙمقن أن زمٚميست ؽًمذ وم٢منّ  ٤مً وأيْم

  .ّتػاقٓبا أومْمؾ سمدر أهؾ أنّ  ُمع . ُمثالً  أطمد أهؾ

 أنّ :  وذيمر،  قمٞم٤مض وطمٙم٤مه،  ؼمّ ًما قمبد اسمـ ؿمٙم٤ملإلا هذا ممإ وؾمبؼ

 ُمـ ّٟمفٕ،  قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ضّٕمػ سم٠مّٟمف قمٜمف أضم٤مب سمٕمْمٝمؿ

 .سمٛمِمٝمقرٍ  ٞمسًمو،  ه٤مٟمئ سمـ محٞمدٍ  رواي٦م

__________________ 
ٟمٚمتٛمس وضمف اهلل ومقىمع أضمرٟم٤م قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصه٤مضمرٟم٤م ُمع اًمٜمبل :  (6662) ومت٤مُمف ذم اًمبخ٤مري( 6)

٤م ُمـ أيٜمٕم٧م ًمف وُمٜمَّ  ، ُمٜمٝمؿ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم اهلل ومٛمٜم٤م ُمـ ُم٤مت مل ي٠ميمؾ ُمـ أضمره ؿمٞمئ٤مً 

َّٓ  تؾ يقم أطمدٍ ىمُ . هب٤م صمٛمرشمف ومٝمق هيد ردة إذا همٓمٞمٜم٤م هب٤م رأؾمف ظمرضم٧م  سمُ ومٚمؿ ٟمجد ُم٤م ٟمٙمٗمٜمف إ

وأن ٟمجٕمؾ ، أن ٟمٖمٓمل رأؾمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل وإذا همٓمٞمٜم٤م رضمٚمٞمف ظمرج رأؾمف وم٠مُمرٟم٤م ، رضماله 

  (.433)وأظمرضمف ُمسٚمؿ أيْم٤ًم  .قمغم رضمٚمٞمف ُمـ اإلذظمر
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 واسمـ اًمٜمّس٤مئّل  وصّم٘مف وىمد ، ؿٚمُمس قمٜمد سمف حيت٩ّم  صم٘م٦م ّٟمفٕ،  ُمردودٌ  وهذا

  .طمدٍ ٕ دمريح ومٞمف ٕمرفيُ  ٓو . وهمػممه٤م يقٟمس

  .وضمٝمٝم٤م همػم غمقم ظمذتأُ  همٜمٞمٛم٦م غمقم ضمرٕا ٟم٘مص ؾمح ُمـ:  ومـفؿ

 يم٤من قًم إذ ، رّده ذم ـمٜم٤مبإلا قمـ يٖمٜمل قضمفًما هذا ومس٤مد وفمٝمقر

 .ُمٜمف أىمّؾ  ٓو،  ضمرٕا صمٚم٨م ؿهل يبؼ ملَ  ؽًميمذ ُمرٕا

 اسمتداء ذم ٖمٜمٞمٛم٦مًما ىمّمد ُمـ غمقم ضمرٕا ٟم٘مص ؾمَحَ  ُمـ:  ومـفؿ

  .٤مً حمْم ٝم٤مدجلا ىمّمد ُمـ غمقم مت٤مُمف ؾومح،  ضمٝم٤مده

 ُمـ ممإ راضمع ؿ٘مِس عمُ ا سم٠منّ  ُمٍّمح دي٨محلا صدر نّ ٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

َّٓ  خيرضمف ٓ " أّوًمف ذم فًم٘مقًم صٚمأظم   ." كمسمرؾم وشمّمديؼ يب إيامن إ

 فم٤مهرمه٤م غمقم ديثلمحلا إضمراء قمٜمدي قضمفًما:  ظقاض لوؿا

  . وضمٝمٝمام غمقم واؾمتٕمامهلام

  .سمدر ؾسم٠مه ؼٚمتٕمعما ؿمٙم٤ملإلا قمـ ٥مجُي  ملَ و

 ومٞمٝمام ٙمؿحلا ؾسم ، ديثلمحلا سملم شمٕم٤مرض ٓ:  عقدفا دؿقؼ ابـ لوؿا

 يم٤من ومٞمام ِمّ٘م٦معما زي٤مدة سمحس٥م شمتٗم٤موت ضمقرٕا نّ ٕ ٘مٞم٤مسًما غمقم ضم٤مرٍ 

 ِمٙمؾعما وإّٟمام ، ضمرٕا ذم دظمقل ٛمِمّ٘م٦مًمٚم إذ ، ُمِمّ٘متف سمحس٥م أضمره

 يم٤من ٤معمََ  ضمرٕا شمٜم٘مص يم٤مٟم٧م قٚموم:  يٕمٜمل ، ٖمٜم٤مئؿًما سم٠مظمذ ّتّمؾعما ٕمٛمؾًما

 .ٞمٝم٤مٚمقم يث٤مسمرون حًماًمّّم٤م ػٚماًمّس 

 حًمّم٤معما سمٕمض شم٘مديؿ ضمٝم٦م ُمـ أظمذه٤م سم٠منّ :  جي٤مب أن ومٞمٛمٙمـ

 اًمّديـ غمقم ٤مً قمقٟم يم٤من ذع ُم٤م أّول ٖمٜم٤مئؿًما أظمذ نّ ٕ،  سمٕمض غمقم زئّٞم٦مجلا

 اًمٜمّ٘مص سمٕمض ٤مهل يٖمتٗمر قمٔمٛمك ح٦مٚمُمّم وهل ، ٛملمٚمسعما ْمٕمٗم٤مءًم وىمّقة
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  .هق طمٞم٨م ُمـ ضمرٕا ذم

 أن يٜمبٖمل ذيًموم٤م:  سمدر أهؾ لسمح٤م ؽًمذ ؾاؾمتِمٙم قمّٛمـ قابجلا وأُّم٤م

 أو يٖمٜمؿ ملَ  إذا سمٜمٗمسف يٖمزو ـعم وٟم٘مّم٤مٟمف ضمرٕا ليمام سملم اًمّت٘م٤مسمؾ يٙمقن

 ُمٜمف أومْمؾ ٖمٜمٞمٛم٦مًما قمدم قمٜمد ُمثالً  سمدر أهؾ طم٤مل أنّ  ومٖم٤ميتف ، ومٞمٖمٜمؿ يٖمزو

 ػمهؿهم طم٤مل ُمـ أومْمؾ طم٤مهلؿ يٙمقن أن ؽًمذ يٜمٗمل ٓو،  وضمقده٤م قمٜمد

 أضمرهؿ يم٤من يٖمٜمٛمقا ملَ  قًم أّّنؿ ٟمّص  ومٞمٝمؿ يرد وملَ  ، أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 أومْمؾ وأّّنؿ ؿهل اً ُمٖمٗمقر يمقٟمف ُمـ زمٚمي ٓو ، زي٤مدة همػم ُمـ فًمسمح٤م

  .أظمرى ُمرشمب٦م وراءهؿ يٙمقن ٓ أن ج٤مهديـعما

 صمبقت ّؾ حلا ُمـ زمٚمي ٓ إذ ، وارد ومٖمػم ٖمٜم٤مئؿًما ؾر سمح قمؽماضٓا وأُّم٤م

 ، سمٜمٗمسف اًمّثقاب زمٚميست ٓ صؾٕا ذم ب٤محعموا ، هم٤مزٍ  ؾٙمًم ضمرٕا ووم٤مء

 وُمع ، اًمّثقاب حيّمؾ ٙمّٗم٤مرًما ُمـ ءه٤مالواؾمتٞم ٖمٜمٞمٛم٦مًما أظمذ أنّ  صمب٧م ٙمـًم

 اًمّتٛمّدح وصّح٦م ٖمٜمٞمٛم٦مًما أظمذ ذم ٗمْمؾًما صمبقت صّح٦م ومٛمع ؽًمذ

 ُمـ ٟمٔمػم همزاشمف أضمر ُمـ فًم حيّمؾ هم٤مزٍ  يمّؾ  أنّ  ؽًمذ ُمـ زمٚمي ٓ سم٠مظمذه٤م

 .بّت٦مًما ٤مً ؿمٞمئ يٖمٜمؿ ملَ 

 ُم٤م غمقم ُمرٕوم٤م َّٓ وإ ، اًمّتٝمقيؾ أراد سمدر ؾسم٠مه ؾُمثّ  ذيًموا : ٧مٚمىم

 ملَ  قًم مم٤ّم اً أضمر أٟم٘مص ٖمٜمٞمٛم٦مًما أظمذ ُمع يمقّنؿ ُمـ زمٚمي ٓ سم٠مّٟمف اً آظمر شم٘مّرر

 لمًمُمٗمْمق ٖمٜمٞمٛم٦مًما أظمذهؿ طم٤مل ذم يٙمقٟمقا أن ٖمٜمٞمٛم٦مًما أضمر ؿهل حيّمؾ

 ؾسم،  ٤مً ؿمٞمئ يٖمٜمٛمقا ملَ  ٙمقّنؿًم اً طمدأُ  ؿمٝمد يمٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ ممإ سم٤مًمٜمّسب٦م

 .سمٕمده ُمـ أضمر أضٕم٤مف صؾٕا ذم بدرّي ًما أضمر

 ؾمّتامئ٦مٍ  همٜمٞمٛم٦م سمٖمػم بدرّي ًما أضمر أنّ  ومرض قًم يٙمقن أن،  ؽًمذ ُمث٤مل
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 طمدي٨م سم٤مقمتب٤مر ؽًمذ ٟمسبٜم٤م وم٢مذا،  ُم٤مئ٦م همٜمٞمٛم٦م سمٖمػم ُمثالً  طمدّي ُٕ ا ضمروأَ 

 صمٚم٨م وهل - ُم٤مئت٤من ٖمٜمٞمٛم٦مًما أظمذ ٙمقٟمفًم بدرّي ًمٚم يم٤من قمٛمرو سمـ اهلل قمبد

 ؽًمسمذ سمدر أهؾ اُمت٤مز وإّٟمام ، طمدّي ُٕ ا ُمـ اً أضمر رأيمث ومٞمٙمقن - اًمّسّتامئ٦م

 ُمبدأ ويم٤من،  ٙمّٗم٤مرًما ىمت٤مل ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؿمٝمده٤م همزوة أّول ٙمقّن٤مًم

 ؿمٝمد ُمـ أضمر ُمثؾ ؿمٝمده٤م ـعم ومٙم٤من ، أهٚمف وىمّقة مالؾمإلا اؿمتٝم٤مر

 واهلل .ٗمْمؾًما ذم رء يقازهي٤م ٓ ومّم٤مرت ، ٤مً َجٞمٕم سمٕمده٤م تلًما ٖم٤مزيعما

  .ؿٚمأقم

 يٖمٜمؿ ٓ ذيًما أنّ  همٜمؿ ُمـ أضمر سمٜم٘مص رادعما أنّ  : ؼمّ ًما قمبد اسمـ واظمت٤مر

 فًم سمام أصٞم٥م ُمـ ي١مضمر يمام ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُمـ وم٤مشمف ُم٤م غمقم زٟمفحل أضمره يزداد

 يم٤مًمٜمّ٘مص ؽًمذ قمٜمد ٖمٜمٞمٛم٦مًما سمسب٥م ْم٤مقمٗم٦معما قمـ ٟم٘مص ٤معمِ  ضمرٕا ومٙم٤من

 .ضمرٕا أصؾ ُمـ

 ذيًما قمٛمرو سمـ اهلل قمبد طمدي٨م سٞم٤مقًم اًمّت٠مويؾ هذا ُمب٤ميٜم٦م خيٗمك ٓو

 .ذيمره مشم٘مدّ 

 سمـ اهلل قمبد طمدي٨م ذم ضمرٕا سمثٚمثل ٚمّتٕمبػمًم ت٠مظّمريـعما سمٕمض وذيمر

 ثالصم ٛمج٤مهديـًمٚم أقمدّ  اهلل أنّ  ؽًموذ : ٖم٦مً ًمسم٤م ٓمٞمٗم٦مً ًم طمٙمٛم٦مً  قمٛمرو

 .وأظمروّي٦م دٟمٞمقّيت٤من:  يمراُم٤مت

 رضمع وم٢مذا ، ٜم٦ّمجلا دظمقل ظمروّي٦مٕوا،  ٖمٜمٞمٛم٦مًموا ُم٦مالاًمّس  وم٤مًمّدٟمٞمقّيت٤من

 ، اًمّثٚم٨م اهلل قمٜمد فًم وسم٘مل فًم اهلل أقمدّ  ُم٤م ٤مصمٚمث فًم ؾطمّم وم٘مد هم٤مٟمامً  ٤مً عمؾم٤م

 .وم٤مشمف ُم٤م ٦مٚمُم٘م٤مسم ذم ٤مً صمقاسم ؽًمذ قمـ اهلل قمّقضف همٜمٞمٛم٦م سمٖمػم رضمع وإن

 ُمـ رء ٞمؽٚمقم وم٤مت إذا:  ٛمج٤مهدًمٚم ي٘م٤مل أّٟمف دي٨محلا ُمٕمٜمك ويم٠منّ 
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 ومٝمق ٝم٤مدجلسم٤م ختّص عما اًمّثقاب وأُّم٤م .٤مً صمقاسم قمٜمف قمّقضتؽ اًمّدٟمٞم٤م أُمر

 .٤مً ُمٕم ٗمري٘ملمًمٚم طم٤مصؾ

 سمٓمريؼ اً أضمر اًمّدٟمٞمقّيتلم سم٤مًمٜمّٕمٛمتلم ؼٚميتٕم ُم٤م قمدّ  ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م:  لىم٤م

  .ؿٚمأقم واهلل .ج٤مزعما

 ؾسمٗمْم هل ؾسم ، ٘مٞم٤مسًمسم٤م دائامً  شمدرك ٓ ٗمْم٤مئؾًما أنّ  دي٨محلا وذم

 .طمٙم٤ممٕا ذم اًمّتٛمثٞمؾ اؾمتٕمامل وومٞمف .اهلل

 حتّمؾ وإّٟمام ، قمٞم٤مّن٤مٕ اًمّثقاب زمٚمشمست ٓ ٦محلاًمّّم٤م قماملٕا وأنّ 

 .ؿٚمأقم واهلل ، وشمٗمّمٞمالً  إَج٤مًٓ  ّم٦مًم٤مخلا سم٤مًمٜمّّٞم٦م
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 الحديث الخامس
ما مـ مؽؾقٍم :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ؿال  ظـ أيب هريرة  -678

َٓ اهلل ,  ؾؿ يف شبقؾَ ؽْ يُ  ـَ  إ قن فقن افؾ: مك ْد ؿف يَ ؾْ جاء يقم افؼقامة , و

 ( ).افّدم , وافريح ريح ادسؽ

  

ُمـ رواي٦م إقمرج قمـ  وهلام،  جمروح: أي  (ما مـ مؽؾقٍم ) : ؿقفف 

 .اهلل ؾمبٞمؾ ذم أطمدٌ  ٙمٚمؿيُ  ٓ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي "أيب هريرة 

 ذم اعمسٚمؿ ٙمٚمٛمفيُ  ؿٚمْ يمَ  يمؾ "وهلام ُمـ رواي٦م مه٤مم قمـ أيب هريرة  

وىمقًمف  .دُم٤مً  شمٗمجر ، ـمٕمٜم٧م إذا يمٝمٞمئتٝم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمٙمقن صمؿ ، اهلل ؾمبٞمؾ

 .سٚمؿ٤معمُ سم ذم هذه اًمرواي٦مىمّٞمده  "أطمٌد  ": 

:  أي،  مالاًم وومتح ٙم٤مفًما وؾمٙمقن أّوًمف سمْمؿّ  (ؿ ؾَ ؽْ يُ  ): ؿقفف 

 .جيرح

 ذم ؿٚميٙم سمٛمـ ؿٚمأقم واهلل "زاد اًمبخ٤مري  ( يف شبقؾ اهلل) : ؿقفف 

 ذم صالظمإلا ذـمّٞم٦م غمقم اًمّتٜمبٞمف هب٤م ىمّمد ُمٕمؽمض٦م ٦مٚمَجوهل  " ؾمبٞمٚمف

  .اًمّثقاب هذا ٟمٞمؾ

 فًم عوىم سمٛمـ اظمتّم٤مصف " اهلل ؾمبٞمؾ ذم " ىمقًمف فم٤مهر:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

__________________ 
ع قمـ أيب ُمـ ـمريؼ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤م( 6322)وُمسٚمؿ ( 6660)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)  

  .زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير قمـ أيب هريرة 

  .وومّرىمف اًمبخ٤مري، ؾم٤مىمف ُمسٚمؿ َجٞمٕم٤ًم (  332) وهق ضٛمـ احلدي٨م اعم٤ميض 

ُمـ ـمري٘ملم آظمريـ قمـ مّه٤مم (  6322) وُمسٚمؿ (  6234،  606) وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 .سمـ ُُمٜمّبف وإقمرج يمالمه٤م قمـ أيب هريرة ٟمحقه
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 وىمّٓم٤مع بٖم٤مةًما طمرب ذم ؾىمت ُمـ سمف تحؼٚمي ٙمـًم ، ٙمّٗم٤مرًما ىمت٤مل ذم ؽًمذ

 .ؿمٝمداء يمقّنؿ ذم ٛمٞمعجلا ؿمؽماكٓ ٕمروفعما وإىم٤مُم٦م اًمّٓمريؼ

 هبؿ ءٓه١م تحؼٚموي . ٙمّٗم٤مرًما ذم دي٨محلا أصؾ:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لوىم٤م

 سمٕمض وشمقىّمػ،  " ؿمٝمٞمد ومٝمق ُم٤مًمف دون ؾىمت ُمـ " ملسو هيلع هللا ىلص فًم٘مقًم ، ٕمٜمكعمسم٤م

 سمداقمٞم٦م ُم٤مًمف صقن ي٘مّمد ّٟمفٕ ُم٤مًمف دون ؾىم٤مشم ُمـ دظمقل ذم ت٠مظّمريـعما

 طمٞم٨م.  صٚمخعمسم٤م ؽًمذ اظمتّم٤مص ممإ دي٨محلا ذم أؿم٤مر وىمد ، اًمّٓمبع

 ." ؾمبٞمٚمف ذم ؿٚميٙم سمٛمـ ؿٚمأقم واهلل " لىم٤م

 يم٠من ، ٤ملعما صقن إرادة ُمع صالظمإلا ومٞمف يٛمٙمـ أّٟمف:  قابجلوا

 ٕمّمٞم٦معما ارشمٙم٤مب قمـ ي٘م٤مشمٚمف ذيًما صقن ُمٜمف أظمذه أراد ُمـ لسم٘مت٤م ي٘مّمد

 ومٝمق ، ٤ملعما ّمقنًم ٘مّمدًما يٛمّحض ٓو ، سم٤مًمّدومع اًمِّم٤مرع أُمر واُمتث٤مل

  .ٖمٜمٞمٛم٦مًما ممإ شمِمّقومف ُمع ٞم٤مٚمٕمًما هل اهلل ٛم٦مٚميم تٙمقنًم ؾىم٤مشم يمٛمـ

َٓ ) : ؿقفف   ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم ي٠ميت اًمّدم يمقن ذم ٙمٛم٦محلا (جاء يقم افؼقامة  إ

 .فٚمسمٗمٕم فعمفم٤م غموقم فٚمسمٗمْم ّم٤مطمبفًم يِمٝمد أّٟمف هٞمئتف غمقم

 تفٚمٗمْمٞمًم اً إفمٝم٤مر قىمػعما أهؾ ذم شمٜمتنم أن اًمّٓمّٞمب٦م رائحتف دةووم٤مئ

 .ٕمريم٦معما ذم اًمِّمٝمٞمد همسؾ ينمع ملَ  ؿّ صمَ  وُمـ،  ٤مً أيْم

ـَ )  : ؿقفف  .سمٗمتح اًمٙم٤مف وؾمٙمقن اًمالم( ؿف ؾْ و

 .سمٗمتح أوًمف وصم٤مًمثف (مك ْد يَ ) : ؿقفف 

 يمٝمٞمئتٝم٤م ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم شمٙمقن " مّه٤مم رواي٦م ذم (افؾقن فقن افدم ) : ؿقفف 

  ." ٤مً دُم شمٗمّجر ـمٕمٜم٧م ذاإ

 سمٗمتح " فرْ ٕمَ ًموا " مّه٤مم رواي٦م ذم( وافريح ريح ادسؽ ) : ؿقفف 
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 .اًمّرائح٦م وهق وم٤مء سمٕمده٤م اًمّراء وؾمٙمقن ٦مٚمٝمٛمعما

حفو اًمّسٜمـ صح٤مبٕو  ُمـ ٤ميمؿحلوا طمّب٤من واسمـ اًمؽّمُمذّي  صحَّ

 ٟمٙمب٦مً  ٥َم ٙمِ ٟمُ  أو،  اهلل ؾمبٞمؾ ذم ٤مً ضمرطم رحضُم  ُمـ : ضمبؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م

 ورحيٝم٤م اًمّزقمٗمران قّن٤مًم ، يم٤مٟم٧م ُم٤م يم٠مهمزر ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم لءدم وم٢مّّن٤م

 .سؽعما

 ؾسم،  سم٤مًمِّمٝمٞمد ختتّص  ٓ ذيمقرةعما اًمّّمٗم٦م أنّ .  اًمّزي٤مدة هبذه وقمرف

 .ضمرح ُمـ ؾٙمًم ٦مٚمطم٤مص هل

 سمسببف ص٤مطمبف يٛمقت ُم٤م هق رحجلا هبذا رادعما يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 اًمّدم نالوؾمٞم طم٦مراجلا أصمر وم٢منّ  . اًمّدٟمٞم٤م ذم يٜمدُمؾ ُم٤م ٓ اٟمدُم٤مًمف ىمبؾ

ـّ ًم ، ٦مٚمٛمجلا ذم ومْمؾ فًم يٙمقن أن ؽًمذ يٜمٗمل ٓو ، يزول  أنّ  اًمّٔم٤مهر ٙم

 وضمرطمف اًمّدٟمٞم٤م وم٤مرق ُمـ ٤مً دُم يثٕم٥م وضمرطمف ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم جيلء ذيًما

 .ؽًميمذ

 ـم٤مسمع ٞمفٚمقم " ذيمقرعما ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم طمّب٤من اسمـ قمٜمد وىمع ُم٤م وي١مّيده

 نّ ٕ " يمٝمٞمئتٝم٤م " ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ " يم٤مٟم٧م ُم٤م يم٠مهمزر " وىمقًمف " اًمِّمٝمداء

 .ٕمٝمدًما لسمٓمق ٤مً ؿمٞمئ يٜم٘مص ٓ رادعما

 تفٚمسمٗمْمٞم ؿم٤مهد ُمٕمف يٙمقن أن ؽًميمذ سمٕمثف ذم ٙمٛم٦محلا:  امءٚمٕمًما لىم٤م

  .ممشمٕم٤م اهلل ـم٤مقم٦م ذم ٟمٗمسف فًمسمبذ

 يزال ٓو وصمٞم٤مسمف سمدُم٤مئف يدومـ اًمِّمٝمٞمد أنّ  غمقم دي٨محلا هبذا لواؾمتد

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ػوص يمام ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم ٞمجلءًم ، همػمه ٓو سمٖمسؾٍ  اًمّدم قمٜمف

 ؽًميمذ يبٕم٨م ٓ أن اًمّدٟمٞم٤م ذم اًمّدم همسؾ ُمـ زمٚمي ٓ ّٟمفٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف
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 ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف دي٨محلا هذا ذم اًمِّمٝمٞمد همسؾ ؽمكًم لٓؾمتدٓا قمـ ويٖمٜمل ،

 ( ) .سمدُم٤مئٝمؿ زُّمٚمقهؿ : طمدٍ أُ  ٝمداءؿُم  ذم

 .ٕمروفعما اًمّٓمٞم٥م ٞمؿعما سمٙمّس( سؽ اْدِ ) : ؿقفف 

 ٜمقاومجٝم٤مًم شمّم٤مد اًمّّملم ذم شمٙمقن ٦مبدوي ُمـ هق:  ٤مطمظجلا لىم٤م

 ، دُمٝم٤م ومٞمٝم٤م جيتٛمع ٞم٦مًمُمد وهل سمٕمّم٤مئ٥م ؿمّدت صٞمدت وم٢مذا ، ورسره٤م

ة ىمّقرت ذسمح٧م وم٢مذا  طمّتك اًمِّمٕمر ذم ودومٜم٧م،  قمّمب٧م تلًما اًمّّسّ

 ُمـ يرام ٓ يم٤من أن سمٕمد ٤مً ذيمٞمّ  ٤مً ُمسٙم ٤مُمدجلا ختٜمؼعما اًمّدم ؽًمذ يستحٞمؾ

 .اًمٜمّتـ

 يٓمٝمر يمام ومتٓمٝمر سؽعما ُمـ ومٞمٝم٤م سمام شمٜمدسمغ إّّن٤م:  ٘مّٗم٤ملًما لىم٤م ؿّ صمَ  وُمـ

 قٟمفًم ٙمـًم،  يم٤مًمّٔمبل سؽعما همزال أنّ  ِمٝمقرعموا ، دسمقهم٤متعما ُمـ همػمه٤م

 جيتٛمع دم سؽعما وأنّ  ، ؾمٗمؾٕا ومّٙمف ذم أسمٞمْم٤من ٓمٞمٗم٤منًم ٟم٤مسم٤من فًمو أؾمقد

 ومٛمرض قضعُ عما مَ ورِ  اضمتٛمع وم٢مذا ، اًمّسٜم٦م ُمـ ُمٕمٚمقم وىم٧م ذم رّسشمف ذم

 .ُمٜمف يس٘مط أن ممإ ٖمزالًما

 هب٤م حتتّؽ  ؼّمّي٦مًما ذم اً أوشم٤مد ٤مهل جيٕمٚمقن دالبًما ؽٚمشم هؾأ إنّ :  وي٘م٤مل

  .ٞمس٘مطًم

__________________ 
وهمػممه٤م ُمـ ـمريؼ  (6/636)واًمٜمس٤مئل ( 6/306) "سٜمداعم"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (6)

أذف قمغم ىمتغم أطمٍد ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصقمبد اهلل سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ أيب صٕمػم ، أن اًمٜمبل  اًمزهري قمـ

  .إين أؿمٝمد قمغم ه١مٓء ، زُّمٚمقهؿ سمٙمٚمقُمٝمؿ ودُم٤مئٝمؿ: 

يم٤من اًمٜمبل : ىم٤مل  وذم ُمقاضع أظمرى قمـ ضم٤مسمر (  6030)  "صحٞمحف"وًمٚمبخ٤مري ذم  

ؿ أيمثر أظمذًا ًمٚم٘مرآن : اًمرضمٚملم ُمـ ىمتغم ُأطمٍد ذم صمقب واطمد ، صمؿ ي٘مقل  جيٛمع سملم  ملسو هيلع هللا ىلص أهي 

ُمف ذم اًمٚمحد ، وىم٤مل  أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم ه١مٓء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، : ؟ وم٢مذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمه٤م ىمدَّ

 .وأُمر سمدومٜمٝمؿ ذم دُم٤مئٝمؿ ، ومَل يٖمّسٚمقا ، ومَل يّمؾر قمٚمٞمٝمؿ
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 ضمقف ذم اًمٜم٤ّمومج٦م أنّ :  " قؾمٞمطًما ُمِمٙمؾ " ذم حالاًمّّم  اسمـ ؾوٟم٘م

 اًمّٓمؼمّي  ُمٝمدّي  سمـ كمّ قم وقمـ ، ديجلا ضمقف ذم ٟمٗمح٦مإليم٤م اًمّٔمبٞم٦م

 .بٞمْم٦مًما اًمّدضم٤مضم٦م ٘ملٚمشم يمام ضمقومٝم٤م ُمـ ٘مٞمٝم٤مٚمشم أّّن٤م اًمِّم٤مومٕمّل 

 .حتتّؽ  أن ممإ هب٤م ؼٚمومتتٕم رّسهت٤م ُمـ ٘مٞمٝم٤مٚمشم سم٠مّّن٤م ؿعجلا ويؿؽـ

 بدنًما ذم اؾمتٕمامًمف جيقز ـم٤مهر سؽعما أنّ  غمقم أمجعقا:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 سم٤مـمالً  ٤مً ُمذهب ومٞمف اًمِّمٞمٕم٦م قمـ أصح٤مسمٜم٤م ؾوٟم٘م  .سمٞمٕمف وجيقز ، واًمّثقب

   .ٟمتٝمكا .ُمّٞم٧م ومٝمق طمّل  ُمـ أسملم ُم٤م:  ٘م٤مقمدةًما ُمـ ًك ُمستثٜم وهق

 إّٟمام سؽعما وم٠مرة أنّ :  ؽّقةفادا مـ بانصع ابـ قمـ اًمّتلم اسمـ وطمٙمك

 ُمع وهل ، ٙمٗمرةًما ُمـ ذيم٤مشمف شمّمّح  ٓ ُمـ سمذيم٤مة أو ٞم٤مةحلا طم٤مل ذم شم١مظمذ

 .٤مً ُمسٙم شمّمػم طمّتك ٤مً دُم يمقّن٤م قمـ شمستحٞمؾ ّّن٤مٕ سمٓمٝم٤مرهت٤م حمٙمقم ؽًمذ

 طمّتك سمحٞمقانٍ  ٞمس٧مًمو ، أيمٚمف وحيّؾ  ومٞمٓمٝمر حؿٚماًم ممإ اًمّدم يستحٞمؾ يمام

 .بٞمضًميم٤م ٞمقانحلسم٤م حيدث رء هل اموإٟمّ  ، قتعمسم٤م ٟمجس٧م ي٘م٤مل

َٓ  سؽدا ضفارة ذظ ؿقنؾسدا أمجع وؿد  ُمـ ظؿر ظـ حؽل ما إ

 ٜمععما يّمّح  ٓو:  لىم٤م صمؿّ ،  َج٤مقم٦م قمـ ٜمذرعما اسمـ طمٙمك ويمذا ، يمراهتف

َّٓ  ومٞمف  .ُمٜمٗمّمؾ ضمزء أّٟمف غمقم سمٜم٤مء .ظطاء ظـ إ

 : لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ ،  ؾمٕمٞمد أيب قمـ طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم ؿٚمُمس أظمرج وىمد

  .٘مدرًما هذا غمقم ُمٜمف اً ُم٘متٍم داود أسمق وأظمرضمف .اًمّٓمٞم٥م أـمٞم٥م سؽعما

 سؽعما ـمٝم٤مرة غمقم دي٨محلا هبذا بخ٤مرّي ًما لاؾمتد:  ٜمػّم عما اسمـ لىم٤م

 يم٤من قٚموم ، واًمّتٕمٔمٞمؿ اًمّتٙمريؿ ؾمٞم٤مق ذم ّٟمفٕ ، سمف اًمِّمٝمٞمد دم شمِمبٞمف قىمقعًم

 .٤مم٘معما هذا ذم سمف اًمّتٛمثٞمؾ حيسـ وملَ  . ب٤مئ٨مخلا ُمـ ٙم٤منًم ٤مً ٟمجس
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 ي٘مع ُم٤م سم٤مب ) ذم دي٨محلا ذاهل بخ٤مريًما إيراد ؾِمٙمِ اؾمتُ  ىمد: تؽؿقؾ 

  ( ٤مءعموا اًمّسٛمـ ذم اًمٜمّج٤مؾم٤مت ُمـ

 ٓو اًمّدم ـمٝم٤مرة ذم يدظمؾ ٓ دي٨محلا هذا:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لوم٘م٤م

  .اهلل ؾؾمبٞم ذم ٓمٕمقنعما ومْمؾ ذم ورد وإّٟمام،  ٟمج٤مؾمتف

 ٓ ٤مءعما أنّ  ذم ُمذهبف شم٠ميمٞمد سم٢ميراده بخ٤مريًما ُم٘مّمقد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 لشمبدّ  أنّ  غمقم دي٨محلا هبذا لوم٤مؾمتد،  يتٖمػّم  ملَ  ُم٤م ىم٤مةالعما سمٛمجّرد يتٜمّجس

 اًمّٓمّٞمب٦م سم٤مًمّرائح٦م اًمّدم صٗم٦م شمٖمػّم  أنّ  ومٙمام،  قصقفعما ذم ي١مصّمر اًمّّمٗم٦م

 سم٤مًمٜمّج٤مؾم٦م شمٖمػّم  إذا ٤مءعما صٗم٦م شمٖمػّم  ؽًمومٙمذ،  دحعما ممإ اًمّذمّ  ُمـ أظمرضمف

  .٤مؾم٦ماًمٜمّج ممإ اًمّٓمٝم٤مرة صٗم٦م قمـ خيرضمف

 ذيمر وُم٤م،  سم٤مًمّتٖمػّم  اًمّتٜمجٞمس اٟمحّم٤مر إصمب٤مت ٖمرضًما سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

َّٓ  حيّمؾ ٓ أّٟمف ٓ . ووم٤مق وهق سم٤مًمّتٖمػّم  حيّمؾ اًمّتٜمجٞمس أنّ  غمقم يدّل   سمف إ

  .اًمٜمّزاع ُمقضع وهق

 ُمـ غمقم اً ردّ  سؽعما ـمٝم٤مرة يبلّم  أنَّ  بخ٤مرّي ًما ُم٘مّمقد:  سمٕمْمٝمؿ لوىم٤م

 ُمـ ٙمروه٦معما ٦مًم٤محلا قمـ شمٖمػّم  اّم ٚموم اٟمٕم٘مد ٤مً دُم ٙمقٟمفًم 5 سمٜمج٤مؾمتف ي٘مقل

 ـمٞم٥م وهل - ٛمدوطم٦معما ٦مًم٤محلا ممإ - اًمّرائح٦م وىمبح اًمّزهؿ وهل - اًمّدم

 ٦مًمطم٤م ممإ اًمٜمّج٤مؾم٦م ٦مًمطم٤م ُمـ ؾواٟمت٘م،  ؾ  حلا ٞمفٚمقم َؾ دظم - سؽعما رائح٦م

  .٧مٚمٚمّ خت إذا ٛمرةخليم٤م اًمّٓمٝم٤مرة

 ذيًما هق اًمّٓمّٞمب٦م اًمّرائح٦م ممإ اًمّدم لاٟمت٘م٤م أنّ  ُمراده:  رؿمٞمد اسمـ لوىم٤م

 وصػ ٞم٥مٚمشمٖم هذا ُمـ ؾومحّم دحعما ٦مًمطم٤م ممإ اًمّذمّ  ٦مًمطم٤م ُمـ فٚمٟم٘م

 ُمٜمف ومٞمستٜمبط،  قنٚمواًم اًمّٓمٕمؿ ومه٤م وصٗملم غمقم اًمّرائح٦م وهق .واطمد
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 قصٗم٤منًما شمبٕمف ومس٤مدٍ  أو ٍح السمّم صم٦مالاًمثّ  وص٤مفٕا أطمد شمٖمػّم  ُمتك أّٟمف

 شمٖمػّم  أنّ :  وؽره ربقعة ظـ ؾٟم٘م ُم٤م ردّ  ممإ ؽًمسمذ أؿم٤مر ويم٠مّٟمف،  ب٤مىمٞم٤منًما

 .وصٗم٤من جيتٛمع طمّتك ي١مصّمر ٓ قاطمدًما قصػًما

  رحيف شمٖمػّم  إذا ٤مءعما أنّ  غمقم سمف ليستد أن ويٛمٙمـ:  لىم٤م
ٍ
 ٓ ـمّٞم٥ٍم  سمٌمء

 ممإ رائحتف شمٖمػّم  ُمع اًمّدم اؾمؿ قمـ ؾيٜمت٘م ملَ  اًمّدم أنّ  يمام ٤مءعما اؾمؿ يسٚمبف

 ٤مً واىمٕم ؾمؿٓا دام ومام اًمّريح شمٖمػّم  ُمع ٤مً دُم ؾماّمه ىمد ّٟمفٕ 5 سؽعما رائح٦م

  .ُمفاليم ٟمتٝمكا .فًم شم٤مسمع ٙمؿحلوم٤م سّٛمكعما غمقم

 صم٦مالاًمثّ  أوص٤مومف يم٤مٟم٧م إذا ٤مءعما أنّ  ُمٜمف زمٚمي أّٟمف:  لوّ ٕا ذظ درِ ويَ 

 طمفالسمّم حيٙمؿ أّٟمف ٍح الص ممإ ُمٜمٝم٤م واطمدةٌ  صٗم٦مٌ  شمٖمػّمت صمؿّ ،  وم٤مؾمدة

  .ٗمس٤مدًما فم٤مهر وهق .يمّٚمف

 يٙمقن ٓ نأ ٤مءعما اؾمؿ ٥مٚميس ملَ  يمقٟمف ُمـ زمٚمي ٓ أّٟمف:  افّثاين ذوظ

  .ؿٚمأقم واهلل .ٞمفٚمقم ٤مءعما اؾمؿ سم٘م٤مء ُمع فًماؾمتٕمام ُمـ متٜمع سمّمٗم٦مٍ  ٤مً ُمقصقوم

 سمٓمٞم٥م ؾاٟمت٘م عَم٤َّم اًمّدم إنّ  .َُمـ ىم٤مل لىمق ؾٟم٘م عَم٤َّم ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوىم٤م

 اًمّٓمٞم٥م ممإ ٘مذارةًما ؿِ ٙمْ طُم  وُمـ،  اًمّٓمٝم٤مرة ممإ اًمٜمّج٤مؾم٦م طمٙمؿ ُمـ رائحتف

 ؽًمومٙمذ:  ٚمِّمٝمٞمدًم وسم٤مًمّٓمٞم٥م سؽعما سمحٙمؿ فًم ٙمؿطُم  طمّتك رائحتف تٖمػّم ًم

  .اًمٜمّج٤مؾم٦م ممإ اًمّٓمٝم٤مرة ُمـ رائحتف سمتٖمػّم  يٜمت٘مؾ ٤مءعما

 .شمٙمّٚمٗمف ُمع ضٕمٞمػ هذا:  لىم٤م
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 الحديث الدادس
:  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : , ؿال   ظـ أيب أيقٍب إكصارّي  -679

 .عت ظؾقف افشؿس وؽربتؾاهلل , أو روحٌة , خٌر ما ض ؾؽدوٌة يف شبق

 ( ).أخرجف مسؾؿ

 الحديث الدابع
ؽدوٌة :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : , ؿال   ظـ أكس بـ مافٍؽ  -667

 ( ).أخرجف افبخاري .اهلل , أو روحٌة , خٌر مـ افدكقا وما ؾقفا ؾيف شبق

 

 ذم فًمسم٘مق رادعما هق( عت ظؾقف افشؿس وؽربت ؾخٌر ما ض ): ؿقفف 

ٞمف ىمبؾ وشم٘مّدم اًمٙمالم قمٚم ." ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمّدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم " سمٕمده ذيًما

 .طمديثلم

 

__________________ 
يؽ اعمٕم٤مومري قمـ أيب قمبداًمرمحـ ذطمبٞمؾ سمـ ذُمـ ـمريؼ (  6330) صحٞمح ُمسٚمؿ ( 6)

 .ومذيمره .ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م أيقب ي٘مقل : احلبكم ىم٤مل 

ُمـ ـمرق قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أٟمس (  2644،  6230،  6204) صحٞمح اًمبخ٤مري  (6)

 . 

 .ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ُمثٚمف(  6333) وأظمرضمف ُمسٚمؿ أيْم٤ًم 
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 الحديث الثامن
اهلل  لخرجـا مع رشق: ؿال ,  ظـ أيب ؿتادة إكصارّي  -666

فف مـ ؿتؾ ؿتقاًل , :  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشقل اهلل  .وذـر ؿصةً  .إػ حـغٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ) .ؿاهلا ثالثا , بف ؾظؾقف بّقـٌة , ؾؾف ش

 

 ذي ضمٜم٥م ممإ وادٍ .  ُمّمّٖمر وٟمقنٍ  ٦مٍ ٚمسمٛمٝمٛم طمٜملم (حـغ ) : ؿقفف 

 ضمٝم٦م ُمـ ُمٞمالً  قمنم سمْمٕم٦م ُمّٙم٦م وسملم سمٞمٜمف ، اًمّٓم٤مئػ ُمـ ىمري٥م ج٤مزعما

 .قمروم٤مت

  .ئٞمؾالُمٝم سمـ ىم٤مسمث٦م سمـ طمٜملم سم٤مؾمؿ ؾمٛمل:  بٙمرّي ًما قمبٞمد أسمق لىم٤م

 ؿمّقالٍ  ُمـ ٧مٚمظم س٧م  ًم طمٜملمٍ  ممإ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ظمرج:  ٖم٤مزيعما أهؾ لىم٤م

 ذم روجخلسم٤م سمدأ سم٠مّٟمف:  بعضفؿ ومجع .رُمْم٤من ُمـ سم٘مٞمت٤م تلمٚمٞمًمٚم:  ؾوؿق ،

__________________ 
( 6266)وُمسٚمؿ ( 2234،  3322،  3322،  6420،  6443)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ أومٚمح قمـ أيب حمٛمد ُمقمم ىمت٤مدة قمـ أيب ُمـ ـمريؼ 

قم٤مم طمٜملم ، ومٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمسٚمٛملم   ملسو هيلع هللا ىلصظمرضْمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : ىم٤مل ومت٤مُمف  . ىمت٤مدة

ت طمتك أشمٞمتف ُمـ وم٤مؾمتدر، ضمقًم٦م ، ومرأي٧م رضمالً ُمـ اعمنميملم قمال رضماًل ُمـ اعمسٚمٛملم 

ورائف طمتك رضسمتف سم٤مًمسٞمػ قمغم طمْبؾ قم٤مشم٘مف ، وم٠مىمبؾ قمكمَّ ومْمٛمٜمل ضٛم٦م وضمدت ُمٜمٝم٤م 

ُم٤م سم٤مل : وم٘مٚم٧م ، ريح اعمقت ، صمؿ أدريمف اعمقت ، وم٠مرؾمٚمٜمل ، ومٚمح٘م٧ُم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ُمـ ىمتؾ ىمتٞماًل : وم٘م٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصأُمر اهلل ، صمؿ إن اًمٜم٤مس رضمٕمقا ، وضمٚمس اًمٜمبل : اًمٜم٤مس ؟ ىم٤مل 

وم٘مٛم٧م ، ، صمالصم٤ًم  .َُمـ يِمٝمد زم ؟ ، صمؿ ضمٚمس٧م: ومٚمف ؾمٚمبف ، وم٘مٛم٧م وم٘مٚم٧م  ًمف قمٚمٞمف سمّٞمٜم٦م

: ُم٤م ًمؽ ي٤م أسم٤م ىمت٤مدة ؟ ، وم٤مىمتّمّم٧م قمٚمٞمف اًم٘مّم٦م ، وم٘م٤مل رضمٌؾ :  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ٓه٤م اهلل :  صدق ي٤م رؾمقل اهلل ، وؾمٚمبف قمٜمدي وم٠مرضف قمٜمل ، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

، يٕمٓمٞمؽ ؾمٚمبف ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص٤مشمؾ قمـ اهلل ورؾمقًمف ، إذاٍ ٓ يٕمٛمد إمم أؾمٍد ُمـ أؾمد اهلل ، ي٘م

صدق ، وم٠مقمٓم٤مه ، ومبٕم٧م اًمدرع ، وم٤مسمتٕم٧م سمف خمروم٤ًم ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ، وم٢مٟمف ٕول :  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 .ُم٤مل شم٠مصّمٚمتف ذم اإلؾمالم
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  .قم٤مذه ذم ٞمٝم٤مًمإ وصقًمف ويم٤من 5 ؿمّقال ؾم٤مدس وؾم٤مر رُمْم٤من اظمرأو

 ُمـ ٘مب٤مئؾًما َجع اًمٜمرّضّي  قمقف سمـ ؽًمُم٤م أنّ  ؽًمذ ذم اًمّسب٥م ويم٤من

 غٚمومب ، ٛملمٚمسعما حم٤مرسم٦م وىمّمدوا ، اًمّث٘مٗمّٞمقن ؽًمذ غمقم وواوم٘مف هقازن

  .ٞمٝمؿًمإ ومخرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؽًمذ

 يٕمٜمل - زاُمّل حلا طمّدصمٜم٤م:  " ُمّٙم٦م يمت٤مب " ذم ؿمّب٦م سمـ قمٛمر لىم٤م

 قمـ أسمٞمف قمـ اًمّزٟم٤مد أيب اسمـ قمـ وه٥م اسمـ طمّدصمٜم٤م - ٜمذرعما سمـ إسمراهٞمؿ

 ىمّّم٦م قمـ شمس٠مًمٜمل زمّ إ يمتب٧م وم٢مّٟمؽ سمٕمد أُّم٤م:  ٞمدًمقًما ممإ يمت٥م أّٟمف،  قمروة

 غمقم يزد وملَ  ، ؿمٝمر ٟمّمػ سمٛمّٙم٦م قم٤مُمئذ وم٠مىم٤مم ، وىمتٝم٤م فًم ومذيمر ، ٗمتحًما

 رؾمقل ىمت٤مل ريدوني ٤مً طمٜمٞمٜم ٟمزًمقا ىمد ٤مً وصم٘مٞمٗم هقازن أنّ  أشم٤مه طمّتك ؽًمذ

  .ؽًمُم٤م سمـ قمقف ورئٞمسٝمؿ ٞمفًمإ َجٕمقا ىمد ويم٤مٟمقا،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 أّّنؿ،  ّٞم٦مٚمٜمٔمحلا اسمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ طمسـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود يبٕو

 إيّن :  لوم٘م٤م،  رضمٌؾ  ومج٤مء ، اًمّسػم وم٠مـمٜمبقا طمٜملمٍ  ممإ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع ؾم٤مروا

 هبقازن أٟم٤م وم٢مذا ، ويمذا يمذا ضمبؾ ٕم٧مٚمـم طمّتك أيديٙمؿ سملم ُمـ ٘م٧مٚماٟمٓم

 ، طمٜملمٍ  ممإ اضمتٛمٕمقا ىمد وؿم٤مئٝمؿ وٟمٕمٛمٝمؿ سمٔمٕمٜمٝمؿ ( ) أسمٞمٝمؿ رةٙمْ سمَ  قمـ

 اهلل ؿم٤مء إن اً همد ٛملمٚمسعما همٜمٞمٛم٦م ؽٚمشم:  لوىم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتبّسؿ

  . ممشمٕم٤م

 هق اًمّرضمؾ هذا أنّ  غمقم يدّل  ُم٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ إؾمح٤مق اسمـ وقمٜمد

 .ٛمّل ٚمؾمٕا طمدرد أيب سمـ اهلل قمبد

 ُمـ ىمقل ي٘مبؾ ٓ أّٟمف قمغم اّتػؼقا .( ف بّقـةٌ مـ ؿتؾ ؿتقاًل فف ظؾق) : ؿقفف 

__________________ 
 .ىم٤مًمف أهؾ اًمٚمٖم٦م .وًمٞمس صَمؿَّ سَمٙمرة ، وإٟمام هق ُمثؾ .َجٞمٕمٝمؿ: أي ( 6)
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َّٓ  اًمّسٚم٥م اّدقمك  .ىمتٚمف سم٠مّٟمف ًمف شمِمٝمد سمبّٞمٜم٦مٍ  إ

 إذا أّٟمف ومٛمٗمٝمقُمف،  " سمّٞمٜم٦مٌ  قمٚمٞمف ًمف " احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف ومٞمف واحلّج٦م

 .ًمذًمؽ يِمٝمد ىمت٤مدة أيب وؾمٞم٤مق ، ٘مبؾيُ  ٓ سمّٞمٜم٦مٌ  ًمف شمٙمـ ملَ 

 ٕيب أقمٓم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ٕنّ ،  سمّٞمٜم٦مٍ  سمٖمػم ىمقًمف ي٘مبؾ:  إوزاظلّ  وظـ

 .سمّٞمٜم٦مٍ  سمٖمػم ىمت٤مدة

 ( ) ظمقزم   سمـ أوس أنّ  " اًمقاىمدّي  ُمٖم٤مزي " ذم وىمع ّٕٟمف،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  قمغم حٛمؾومٞمُ ،  يّمّح  ٓ أن شم٘مدير وقمغم ، ىمت٤مدة ٕيب ؿمٝمد

 .اًمّٓمرق ُمـ سمٓمريٍؼ  اًم٘م٤مشمؾ أّٟمف قمٚمؿ

 أنّ  ًمف أىمرّ  اًمذي هٜم٤م ٜم٦مسم٤مًمبٞمّ  اعمراد نّ إ:  ادافؽّقة مـ َُمـ ىم٤مل وأسمٕمد

 سمٛمٜمزًم٦م وم٢مّٟمف . اًمّسٚم٥م وضمقد اًمّث٤مين واًمِّم٤مهد . ؿم٤مهدٌ  ومٝمق قمٜمده اًمّسٚم٥م

 ." اًم٘مس٤مُم٦م سم٤مب " ذم ًمقصم٤مً  ضمٕمؾ وًمذًمؽ،  ىمتٚمف أّٟمف قمغم اًمِّم٤مهد

،  ضٕمٞمٌػ  وهق ، سمٞمده هق اًمذي سم٢مىمرار ىمت٤مدة أسمق اؾمتحّ٘مف إّٟمام:  وؿقؾ

 ، سم٢مىمراره ومٞم١ماظمذ سمٞمده هق عمـ ُمٜمسقسم٤مً  اعم٤مل يم٤من إذا يٗمٞمد إّٟمام اإلىمرار ٕنّ 

  .اجلٞمش جلٛمٞمع ُمٜمسقٌب  هٜم٤م واعم٤مل

 يٙمتٗمك واطمدٌ  ؿم٤مهدٌ  هٜم٤م اًمبّٞمٜم٦م أنّ  افػؼفاء أـثر ظـ:  قمٓمّٞم٦م اسمـ وٟم٘مؾ

__________________ 
ومٜم٘مؾ  "يمت٤مب اعمٖم٤مزي  "أُّم٤م ذم ، ح ُمـ اًمٗمت "ومرض اخلٛمس"ا ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم يمت٤مب يمذ (6)

 .أنَّ اًمِم٤مهد قمبد اهلل سمـ أٟمٞمس ، قمـ اًمقاىمدي 

وم٘م٤مم قمبد اهلل سمـ أٟمٞمٍس ومِمٝمد زم ، صمّؿ ًم٘مٞم٧م : ىم٤مل أسمق ىمت٤مدة  "واًمذي ذم ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي  

. .إؾمقد سمـ اخلزاقمّل ومِمٝمد زم ، وإذا ص٤مطمبل اًّمذي أظمذ اًمّسٚم٥م ٓ يٜمٙمر أيّن ىمتٚمتف

وًمٞمس أوس سمـ  .واًمث٤مين هق إؾمقد اخلزاقمل، وم٤مًمّمقاب أّنام اصمٜم٤من  .وقمٚمٞمف .احلدي٨م

 وهلل أقمٚمؿ .ظمقزم
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 .سمف

 هق . ُمقطّمدةٌ  سمٕمده٤م مالواًم ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح ٥مٚماًمّس ( ؾؾف شؾُبف ) : ؿقفف 

 .ؿفقرجلا ظـد وهمػمه بقسٍ ٚمُم ُمـ ح٤مربعما ُمع يقضمد ُم٤م

 . اًمّداسّم٦م شمدظمؾ ٓ:  أمحد ظـو

  .ربحلا سم٠مداة خيتّص :  افّشاؾعلّ  وظـ

 يستحّؼ  ؾ٘م٤مشمًما أنّ  وهق ، ؿفقرجلا ذهب ف احلدي٨مشمْمّٛمٜم ُم٤م مموإ

 ملَ  أو بفٚمؾم فٚموم ىمتٞمالً  ؾىمت ُمـ ؽًمذ ؾىمب ٞمشجلا أُمػم لىم٤م ؾمقاءٌ .  ٥مٚماًمّس 

 اًمٜمّبّل  ُمـ ومتقى إّٟمف:  لوىم٤م .ىمت٤مدة أيب طمدي٨م فم٤مهر وهق ، ؽًمذ ؾي٘م

 .اًمنّمقمّل  ٙمؿحلا قمـ وإظمب٤مرٌ ،  ملسو هيلع هللا ىلص

َّٓ  ٘م٤مشمؾًما يستحّ٘مف ٓ:  ـػّقةحلوا ؽّقةفادا وظـ  ُم٤ممإلا فًم ذط إن إ

  .ؽًمذ

 .خيّٛمسف أو ٥مٚماًمّس  ؾ٘م٤مشمًما يٕمٓمل أن سملم ُم٤ممإلا خيػّم  : ٍؽ فما وظـ

 .٘م٤ميضًما إؾمامقمٞمؾ واظمت٤مره

  .مّخس٧م بالؾمٕا يمثرت إذا : إشحاق وظـ

 افّشاؾعلّ  ظـل ٙمطُم  وىمد ، ٤مً ٘مٚمُمٓم خيّٛمس:  وافّثقريِّ  ومؽحقلٍ 

  ُمـ همٜمٛمتؿ أّٟمام ٛمقاٚمواقم }:  فًمىمق سمٕمٛمقم ومتّسٙمقا. اً أيض
ٍ
 هلل وم٠منّ  رء

 .٤مً ؿمٞمئ يستثـ وملَ  { مخسف

 ظمّّمص وم٢مّٟمف .بفٚمؾم فٚموم ىمتٞمالً  ؾىمت ُمـ:  ملسو هيلع هللا ىلص فًمسم٘مق ٛمٝمقرجلا واطمت٩ّم 

 .ٕمٛمقمًما ؽًمذ

َّٓ  بفٚمؾم فٚموم ىمتٞمالً  ؾىمت ُمـ ؾي٘م ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م  لىم٤م ، طمٜملمٍ  يقم إ
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  .طمٜملمٍ  همػم ذم ؽًمذ يبٚمٖمٜمل ملَ :  ٌؽ ًمُم٤م

 قمّدة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ٗمظطُم  ؽًمذ سم٠منّ :  وهمػمه اًمِّم٤مومٕمّل  وأضم٤مب

 .ُمقاـمـ

 .( )طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم اًمّمحٞمحلم ذم يمام سمدرٍ  يقم ُمٜمٝم٤م

 ؿٚمَّ ومس أطمدٍ  يقم رضمالً  ؾىمت أّٟمف ، تٕم٦مٚمسم أيب سمـ طم٤مـم٥م طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 .بٞمٝم٘مّل ًما ظمرضمفأ .فبَ ٚمَ ؾم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل فًم

 رضمالً  ُم١مشم٦م يقم ؾىمت ٥ٍم ًمـم٤م أيب سمـ ؾقم٘مٞم أنّ ،  ضم٤مسمرٍ  طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

  ( ).درقمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  فٚمومٜمٗم

 قمقف طمدي٨م ُمـ ؿٌ ٚمُمس روى يمام اًمّّمح٤مسم٦م قمٜمد اً ُم٘مّرر ؽًمذ يم٤من صمؿّ 

 ٥مٚماًمّس  أظمذه ٞمفٚمقم وإٟمٙم٤مره،  ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م ُمع ىمّّمتف ذم ٍؽ ًمُم٤م سمـ

 .فًمسمٓمق دي٨محلا .ؾ٘م٤مشمًما ُمـ

__________________ 
سمٞمٜم٤م أٟم٤م واىمػ ذم اًمّمػ : ىم٤مل .ذم ىمّم٦م ىمتؾ أيب ضمٝمؾ طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف  (6)

طمديث٦م  -يقم سمدر ، ومٜمٔمرت قمـ يٛمٞمٜمل وقمـ ؿمامزم ، وم٢مذا أٟم٤م سمٖمالُملم ُمـ إٟمّم٤مر 

ي٤م قمؿ هؾ شمٕمرف : ومٖمٛمزين أطمدمه٤م وم٘م٤مل  -ضٚمع ُمٜمٝمام أؾمٜم٤مّنام ، متٜمٞم٧م أن أيمقن سملم أ

وم٤مسمتدراه سمسٞمٗمْٞمِٝمام ، ومرضسم٤مه طمتك ىمتاله ، صمؿ  :وومٞمف  .احلدي٨م. .ٟمٕمؿ: أسم٤م ضمٝمؾ ؟ ىمٚم٧م 

أٟم٤م : أيٙمام ىمتٚمف ؟ ، ىم٤مل يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام : وم٘م٤مل . ، وم٠مظمؼماه  ملسو هيلع هللا ىلصاٟمٍموم٤م إمم رؾمقل اهلل 

يماِليُمام ىمتٚمف : ٓ ، ومٜمٔمر ذم اًمسٞمٗملم ، وم٘م٤مل  :هؾ ُمسحتام ؾمٞمٗمٞمٙمام ؟ ، ىم٤مٓ : ىمتٚمُتف ، وم٘م٤مل 

، ؾمٚمُبف عمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ، ويم٤مٟم٤م ُمٕم٤مذ اسمـ قمٗمراء ، وُمٕم٤مذ سمـ قمٛمرو سمـ 

 .اجلٛمقح

ُمـ ـمريؼ ( 2/633) "اًمٙمؼمى"واًمبٞمٝم٘مل ذم ( 363) "إوؾمط"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 6)

 .ذيؽ قمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ قمـ ضم٤مسمر 

ومٞمف قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ وهق طمسـ ( : 6/006) "اعمجٛمع"ذم  ىم٤مل اهلٞمثٛمل

 .وومٞمف ضٕمػ ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت . احلدي٨م
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 وىّم٤مصٍ  أيب سمـ ؾمٕمد قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  بٞمٝم٘مّل ًموا ٤ميمؿحلا روى ويمام

،  ؾمٕمدٌ  ومدقم٤م ، ٟمدقمق سمٜم٤م لشمٕم٤م:  أطمدٍ  يقم لىم٤م ضمحشٍ  سمـ اهلل قمبد أنّ  ،

 ارزىمٜمل صمؿّ ،  وي٘م٤مشمٚمٜمل وم٠مىم٤مشمٚمف سم٠مؾمف اً ؿمديد رضمالً  ارزىمٜمل ٝمؿّ ٚماًم:  لوم٘م٤م

 .دي٨محلا .بفٚمؾم وآظمذ فٚمأىمت طمّتك اًمّٔمٗمر ٞمفٚمقم

 يم٤مٟم٧م : لىم٤م اًمّزسمػم سمـ اهلل قمبد قمـ ىمقي   سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أمحد روى ويمام

 ىمّّم٦م ذم دي٨محلا ومذيمر . ٜمدقخلا يقم صم٤مسم٧ٍم  سمـ طمّس٤من طمّمـ ذم صٗمّٞم٦م

 بفٚمسمس زم ُم٤م:  لوم٘م٤م 5 وم٤مؾمٚمبف لاٟمز : ّس٤منحل ٤مهلوىمق ، ٞمٝمقدّي ًما ٝم٤مٚمىمت

 . طم٤مضم٦مٌ 

 أيب سمـ كمّ قم ؾىمت ىمّّم٦م ذم ."ٖم٤مزيعما" ذم إؾمح٤مق اسمـ روى ويمام

 الّ ه:  قمٛمٌرو فًم لوم٘م٤م،  ٤مً أيْم ٜمدقخلا يقم ود   قمبد سمـ قمٛمرو ٥ٍم ًمـم٤م

 اشّم٘م٤مين إّٟمف:  لوم٘م٤م ، ُمٜمٝم٤م ظمػمٌ  ٕمربًمٚم ٞمسًم وم٢مّٟمف،  درقمف ٧َم بْ ٚمَ اؾمت

 .فـسمسقأشم

 يمام ، ٘مت٤ملًما ومرغ أن سمٕمد طمٜملمٍ  يقم ؽًمذ لىم٤م إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمٜمّبّل  ٤مً وأيْم

 .طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم سيٌح  هق

 الئًم،  بفٚمؾم فٚموم تٞمالً ىم ؾىمت ُمـ لي٘مق أن ُم٤ممًمإل يٙمره:  ٌؽ فما لؿا طمّتك

َّٓ  ؽًمذ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؾي٘م وملَ  ، ج٤مهديـعما ٟمّٞم٤مت شمْمٕمػ  اٟم٘مْم٤مء سمٕمد إ

  .ربحلا

 أصمٜم٤مئٝم٤م ذم أو ربحلا ؾىمب فًمٟم٤م وإذا ، ؽًمذ ذم يمراه٦م ٓ:  ـػّقةحلا وظـ

 .ؾ٘م٤مشمًما اؾمتحّؼ 

 ؾىمت ُمـ " فًمىمق قمٛمقم ذم فًم يسٝمؿ ٓ ُمـ لدظمق غمقم سمف لواؾمتد



 كتاب الجكـاد     
514 

  ." ىمتٞمالً 

َّٓ  ٥مٚماًمّس  يستحّؼ  ٓ . ٌؽ فما لؿا وبف , ؿقلٍ  يف افّشاؾعلّ  وظـ  ُمـ إ

 ٥مٚماًمّس  يستحّؼ  الوم اًمّسٝمؿ يستحّؼ  ملَ  إذا:  لىم٤م ّٟمفٕ،  اًمّسٝمؿ اؾمتحّؼ 

  .مموٕا سمٓمريؼ

 ؾٗمٕمًمسم٤م يستحّؼ  ٥مٚمواًمّس  ، ٔمٜم٦ّمعما غمقم ؼٚمقم اًمّسٝمؿ سم٠منّ :  وقمقرض

  .صؾٕا هق وهذا ، ممأو ومٝمق

 ثقرٍ  أبق لؿا طمّتك طم٤ملٍ  ؾيم ذم ؾ٘م٤مشمًمٚم ٥مٚماًمّس  أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 .٤مً ُمٜمٝمزُم ٘متقلعما يم٤من قًمو يستحّ٘مف:  ـذردا وابـ

َّٓ  يستحّ٘مف ٓ:  أمحد لوؿا  .ب٤مرزةعمسم٤م إ

  .٥مٚمؾم الوم اًمّزطمٗم٤من ت٘مكًما إذا:  وزاظلّ ٕا وظـ

 ُمـ دون ؾ٘متًمسم٤م أصمخٜمف ذيًما ؾ٘م٤مشمًمٚم ُمستحؼ   أّٟمف غمقم سمف لواؾمتد

 ( ).سمدرٍ  همزوة ذم ضمٝمؾٍ  أيب ُمع ُمسٕمقدٍ  اسمـ ىمّّم٦م ذم يمام . ٞمفٚمقم ( ) ومَّػذ

__________________ 
ف   . وهق شمّمحٞمػ( ذه٥م)وىمع ذم اعمٓمبقع ( 6) ىم٤مًمف ذم  . اإِلضْمٝم٤مُز قمغم اجلَِريِح : واًمذَّ

 .اًمٚمس٤من

قم ي ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمبل : ىم٤مل   قمـ أٟمس ( 6333)وُمسٚمؿ ( 0426)أظمرج اًمبخ٤مري  (6)

وم٤مٟمٓمٚمؼ اسمـ ُمسٕمقد ومقضمده ىمد رضسمف اسمٜم٤م قمٗمراء طمتك  .ُمـ يٜمٔمر ُم٤م ومٕمؾ أسمق ضمٝمؾ: سمدر 

: وهؾ ومقق رضمؾ ىمتٚمف ىمقُمف أو ىم٤مل : أٟم٧م أسم٤م ضمٝمؾ ؟ ىم٤مل : وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف ، وم٘م٤مل  .سَمَردَ 

 .ىمتٚمتٛمقه ؟

وذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد اسمـ إؾمح٤مق ( :  646/  2)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  

: وم٘مٚم٧م  .ومقضمدشمف سمآظمر رُمؼ ومقضٕم٧م رضمكم قمغم قُمٜمِ٘مف: ـ ُمسٕمقد ىم٤مل اسم. واحل٤ميمؿ 

وزقمؿ : ىم٤مل ، هؾ أقمٛمد رضمؾ ىمتٚمتٛمقه  .؟ وسمام أظمزاين: ىم٤مل ، أظمزاك اهلل ي٤م قمدو اهلل 

 .٧م ي٤م ُرويٕمل اًمٖمٜمؿ ُمرشم٘مك صٕمب٤ًم ًم٘مد ارشم٘مٞم: أٟمف ىم٤مل ًمف ، رضم٤مٌل ُمـ سمٜمل خمزوم 

هذا رأس قمدو اهلل أيب ضمٝمؾ : ٧م وم٘مٚم ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ اطمتززُت رأؾمف ومجئ٧م سمف رؾمقل اهلل : ىم٤مل  
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 قًم طمّتك ُم٘متقلٍ  ؾيم ُمـ ٘م٤مشمؾًما يستحّ٘مف ٥مٚماًمّس  أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 .ـذردا وابـ ثقرٍ  أبق لؿا وبف ، اُمرأةً  ٘متقلعما يم٤من

 .٦مٚم٘م٤مشمعما ُمـ ٘متقلعما يٙمقن أن ذـمف:  ؿفقرجلا لوؿا

 

__________________ 
 .واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ومحٚمػ ًمف: وم٘م٤مل ، 
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 الحديث التادع
مـ ظٌغ  ملسو هيلع هللا ىلصأتك افـبّل : ؿال  ظـ شؾؿة بـ إـقع  -666

: ث , ثؿ اكػتؾ ادؼـغ , وهق يف شػٍر , ؾجؾس ظـد أصحابف يتحَد 

  ( ).بفؾش ( ) ف ؾـّػؾف, ؾؼتؾتُ  , واؿتؾقه اضؾبقه:  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال افـبّل 

فف : ابـ إـقع , ؾؼال : ؾؼافقا  ؟ ؾافرج ؾتَ مـ ؿَ : ؾؼال :  ويف رواية

 ( ).بف أمجعؾش

 

 ووىمع . اؾمٛمف غمقم أىمػ ملَ  ( ؼـغدا مـ ظغٌ  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  أتك: )  ؿقفف

 أنّ  " ؿٚمُمس قمٜمدسمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أسمٞمف  إي٤مس قمـ قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م رواي٦م ذم

 ." هقازن همزوة ذم يم٤من ؽًمذ

 اهتامُمف ِمّدةًم أو ، سمٕمٞمٜمف قمٛمٚمف ضمّؾ  نّ ٕ،  ٤مً قمٞمٜم ٤مؾمقسجلا ّٛملوؾُم 

 .٤مً قمٞمٜم ص٤مر سمدٟمف َجٞمع يم٠منّ ،  ومٞمٝم٤م واؾمتٖمراىمف سم٤مًمّرؤي٦م

 اًمٜمّس٤مئّل  رواي٦م ذم ( ؾاكػت ثؿّ  يتحّدث أصحابف ظـد سؾؾج: )  ؿقفف

 ـمٕمؿ اّم ٚموم "قمـ إي٤مس  ٕمٛمٞمسًما أيب قمـ قمقن سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ ُمـ

 صمؿّ  ٛمَؾ جلا وم٘مّٞمد " ؿٚمُمس قمٜمدقمـ إي٤مس  قمٙمرُم٦م رواي٦م وذم،  "ؾَّ اٟمس

__________________ 
 "ومٜمٗمٚمٜمل "أُم٤م ، وُم٤م أصمبّتف هق اعمقاومؼ ًمرواي٦م اًمبخ٤مري  ."ومٜمٗمٚمٜمل  "وىمع ذم ُٟمسخ اًمٕمٛمدة  (6)

 .ومٝمل رواي٦م أيب داود يمام ؾمٞمٜمّبف قمٚمٞمف اًمِم٤مرح

قمبد اهلل اعمسٕمقدي قمـ  أيب اًمٕمٛمٞمس قمتب٦م سمـُمـ ـمريؼ (  6332) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع قمـ أسمٞمف 

قمٙمرُم٦م سمـ قمامر طمدصمٜمل إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدصمٜمل ُمـ ـمريؼ (  6263) أظمرضمف ُمسٚمؿ ( 0)

 .ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف . هقازن ملسو هيلع هللا ىلصهمزوٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل : ىم٤مل  - ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع-أَ َيِب 

 .يمام ؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح
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 إذ ، اًمّٔمٝمر ذم ورىّم٦م ضٕمٗم٦م وومٞمٜم٤م ، يٜمٔمر ؾوضمٕم ٘مقمًما ُمع يتٖمّدى شم٘مّدم

 ." يِمتدّ  ظمرج

 ـمريؼ ُمـ " ستخرجعما " ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق زاد ( واؿتؾقه اضؾبقه: )  ؿقفف

  ." قملم وم٢مّٟمف،  أدريمقه " ٕمٛمٞمسًما أيب قمـ اّمينّ حلا حيٞمك

 -ؿمٞمخ اًمبخ٤مري  - ٟمٕمٞمؿ أيب قمـ كمّ قم سمـ سـحلا قمـ داود أسمق زاد

 ." تفٚموم٘مت ٞمفًمإ ومسب٘متٝمؿ " ومٞمفقمـ أيب اًمٕمٛمٞمس 

 ضٛمػم ُمـ تٗم٤متًما وومٞمف ، ومٞمف يمذا ( فبَ ؾش فؾَ ؾـػَ  فتُ ؾؾؼتَ : )  ؿقفف

 رواي٦م وهل .ٜملٚمومٜمٗم:  ي٘مقل أن ي٘متض اًمّسٞم٤مق ويم٤من ، ٖمٞمب٦مًما ممإ ؿٚمتٙمعما

 .داود أيب

 رضمٌؾ  وم٤مشّمبٕمف " ذيمقرعما قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ ؿٚموُمس هق وزاد

 ٛمؾجلا سمخٓم٤مم أظمذت طمّتك أقمدو ومخرضم٧ُم  ، ورىم٤مء ٟم٤مىم٦م غمقم ؿٚمأؾم ُمـ

 رأؾمف وم٠مرضب ؾمٞمٗمل اظمؽمـّم٧م رضٕسم٤م ريمبتف وضع اّم ٚموم ، وم٠مٟمختف

،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٜملٚموم٤مؾمت٘مب ، أىمقده٤م ٞمٝم٤مٚمقم وُم٤م تفٚمسمراطم ومجئ٧م ، ومبدر

  ." أَجع بفٚمؾم فًم:  لىم٤م ، يمقعٕا اسمـ:  ىم٤مًمقا ؟ اًمّرضمَؾ  َؾ ىمت ـُمَ :  لوم٘م٤م

  ." نميملمعما قمٞمقن ىمتؾ " اًمٜمّس٤مئّل  ٞمفٚمقم وشمرضمؿ

 قمقرة غمقم عٚماـمّ  وأّٟمف،  ىمتٚمف غمقم ب٤مقم٨مًما قمٙمرُم٦م رواي٦م ُمـ فمٝمر وىمد

 ىمتٚمف ذم ويم٤من ، همّرهتؿ ومٞمٖمتٜمٛمقن صح٤مسمفأ ؿٚمٞمٕمًم وسم٤مدر ٛملمٚمسعما

  .ٛملمٚمٛمسًمٚم ح٦مٚمُمّم

 وأُّم٤م ، باّتػاق وهق ٙم٤مومرًما ريبّ حلا ٤مؾمقسجلا ىمتؾ ومٞمف:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

 وظـد .ؽًمسمذ قمٝمده يٜمت٘مض:  وزاظلّ ٕوا ؽفما لؾؼا،  واًمّذُّمّل  ٕم٤مهدعما
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  .اً اّتػاؿ ومٞمٜمت٘مض قمٝمده ذم ؽًمذ ٞمفٚمقم ذط قًم أُّم٤م .فالظم افّشاؾعّقة

 .ؾ٘م٤مشمًمٚم يمّٚمف ٥مٚماًمّس  إنّ :  عمَِـ ىم٤مل ٦مطمجّ  وومٞمف

َّٓ  ؽًمذ يستحّؼ  ٓ َُمـ ىم٤مل وأضم٤مب  ذم ٞمسًم أّٟمف:  ُم٤ممإلا لسم٘مق إ

 أظمرضمف ٙمـًم ، امهل حمتٛمؾ هق ؾسم ُمريـٕا أطمد غمقم يدّل  ُم٤م دي٨محلا

 ىم٤مم " ٗمظٚمسم ٕمٛمٞمسًما أيب قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا

 بفٚمؾم فٚموم فٚمَ ىمتَ  ُمـ:  لوم٘م٤م،  يملمٛمنمًمٚم قملم أّٟمف،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مظمؼم رضمٌؾ 

  ." بفٚمؾم ٜملٚمومٜمٗم ، تفٚموم٘مت وم٠مدريمتف:  لىم٤م ،

  .اًمّث٤مين طمتاملٓا ي١مّيد ومٝمذا

 ملَ ،  ٘متؾًما سمٛمجّرد ٥مٚماًمّس  يستحّؼ  ٘م٤مشمؾًما لىم٤م قًم:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م ؾسم

 .وم٤مئدة ُمزيدُ  ، أَجع بفٚمؾم فًم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ل٘مقًم يٙمـ

 .طمٞمٜمئذٍ  ُمـ صمب٧م إّٟمام ٙمؿحلا هذا يٙمقن أن لسم٤مطمتام : وشمٕمّ٘م٥م

 ىمقًمف نّ ٕ،  ٓم٤مبخلا وىم٧م قمـ بٞم٤منًما شم٠مظمػم ضمقاز غمقم سمف لاؾمتد وىمد

  ُمـ همٜمٛمتؿ أّٟمام ٛمقاٚمواقم } ممشمٕم٤م
ٍ
 ملسو هيلع هللا ىلص ومبلّم  ، همٜمٞمٛم٦م يمّؾ  ذم قم٤مم  {  رء

ـٍ  ؽًمذ سمٕمد  لسم٘مق ؽًمذ ىمّٞمدٟم٤م ؾمقاء . ؾ٘م٤مشمًمٚم ٥مٚماًمّس  أنّ  ـمقيؾٍ  سمزُم

 .ٓ أم ُم٤ممإلا

َّٓ  ؽًمذ لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  يبٚمٖمٜمل ملَ  : ؽًمُم٤م ىمقل وأُّم٤م   .طمٜملمٍ  يقم إ

 غمقم ٙمـًم،  ُمردود ومٝمق طمٜملمٍ  يقم يم٤من ٙمؿحلا هذا اسمتداء أنّ  أراد وم٢من

 .غالبًما ٟمٗمك إّٟمام ٤مً ٙمًمُم٤م وم٢منّ  ، ُمٜمٕمف ممّـ ؽًمُم٤م همػم

 سمـ دًم٤مخل لىم٤م أّٟمف ؽًمُم٤م سمـ قمقف قمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم صمب٧م وىمد

 ويم٤مٟم٧م ، ؾ٘م٤مشمًمٚم ٥مٚمسم٤مًمّس  ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  نّ إ:  ُم١مشم٦م همزوة ذم ٞمدًمقًما
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 .ّتػاقٓبا طمٜملمٍ  ىمبؾ ُم١مشم٦م

 ُمـ اًمّّسّي٦م أظمذشمف ُم٤م َجٞمع يٜمٗمؾ أن ُم٤ممًمإل أنّ  ومٞمف:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

َّٓ  همٜمٞمٛم٦م يٙمـ ملَ  أّٟمف غمقم يتقىّمػ وهذا ، ُمٜمٝمؿ يراه ـعم ٖمٜمٞمٛم٦مًما  ؽًمذ إ

  .٥مٚماًمّس 

 سمـ قمٙمرُم٦م رواي٦م ذم وىمع وم٘مد ، قاىمعًما هق اطمتامًٓ  أسمداه وُم٤م:  ٧مٚمىم

 سمٕمد ومٞمٝم٤م وىمع ُم٤م اؿمتٝمر وىمد،  " هقازن همزوة ذم يم٤من ؽًمذ أنّ  " قماّمر

  .ٖمٜم٤مئؿًما ُمـ ؽًمذ

(  أُم٤من سمٖمػم ؾدظم إذا ريبّ حلسم٤م) اًمبخ٤مري  شمرضمؿ:  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

 ؿُ وطمٙمْ  ، ضم٤مؾمقؾمٝمؿ وهق نميملمعما سمٕملم ؼٚمتٕمعما دي٨محلا وأورد

 وم٤مًمّدقمقى ، أُم٤منٍ  سمٖمػم اًمّداظمؾ ؼٚمٓمعما ريبّ حلا ؿٙمْ حل ػًمخم٤م ٤مؾمقسجلا

  .ٞمؾًماًمدّ  ُمـ أقمؿّ 

 ىم٣م اّم ٚموم ، أُم٤من فًم ممّـ أّٟمف أوهؿ ذيمقرعما ٤مؾمقسجلا سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ؾدظم طمريبّ  أّٟمف ومٔمٝمر فًم ومٗمٓمـ ٤مً ُمّسقم ؼٚماٟمٓم اًمّتجسٞمس ُمـ طم٤مضمتف

 .أُم٤منٍ  سمٖمػم
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 الحديث الطاذر
رسيًة  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رشقل اهلل : , ؿال  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -663

ـل ـا اثفامكُ ُش  وؽـاًم , ؾبؾغْت اًل ـا إببْ إػ كجٍد , ؾخرجت ؾقفا , ؾلَص 

 ( ).بعراً  بعراً  ملسو هيلع هللا ىلصـا رشقل اهلل ؾظؼ بعرًا , وكػّ 

 

 سمٙمّس ىمبؾ "بؾ ٟمجد ىمِ  "ذم رواي٦م هلام  ( كجدٍ  إػ رسّيةً  بعث: )  ؿقفف

 سمٕمداًمبخ٤مري  ذيمره٤م هٙمذا ، ٟمجد ضمٝم٦م ذم:  أي . قطّمدةعما وومتح ٘م٤مفًما

  .اًمّٓم٤مئػ همزوة

  .ُمّٙم٦م ٗمتحًم اًمّتقضّمف ىمبؾ يم٤مٟم٧م ٤مأّّن :  ٖم٤مزيعما أهؾ ذيمره ذيًموا

 يم٤مٟم٧م أّّن٤م،  همػمه وذيمر . صمامن ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم يم٤مٟم٧م:  ؾمٕمد اسمـ لوم٘م٤م

  .اًمّسٜم٦م ُمـ َج٤مدى ذم يم٤مٟم٧م شم٦م١موُم ، شم٦م١مُم ىمبؾ

 ويم٤مٟمقا ، أُمػمه٤م ىمت٤مدة أسمق ويم٤من:  ىم٤مًمقا . رُمْم٤من ذم يم٤مٟم٧م:  ؾوؿق

 ٗملًموأ سمٕمػم ُم٤مئتل حم٤مرب سم٠مرض همٓمٗم٤من ُمـ وهمٜمٛمقا ، وقمنميـ مخس٦م

  .ؿم٤مة

 تلًما هل اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وشمِمديد اًمّراء ويمّس ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح:  واًمّّسّي٦م

  .سم٤مًمٜمّٝم٤مر خترج تلًما واًمّس٤مري٦م ، ؾٞمٚمسم٤مًم خترج

ٞم٧م:  ؾوؿق  أظمذت أّّن٤م ي٘متض وهذا .ذه٤مهب٤م ختٗمل ّّن٤مٕ ؽًمسمذ ؾُمٛمر

  .٤مّدةعما فالظمتٓ يّمّح  ٓو،  اًمّّسّ  ُمـ

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ (  6234) وُمسٚمؿ (  3330،  6426) أظمرضمف اًمبخ٤مري (6)

 .قمٛمر 
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 ممإ ُم٤مئ٦م ُمـ وهل ، ٞمفًمإ وشمٕمقد ُمٜمف خترج ٞمشجلا ُمـ ىمٓمٕم٦م وهل

 زاد وم٢من ، ٦مٚمٝمٛمعموا سم٤مًمٜمّقن ُمٜمّس:  فًم ي٘م٤مل مخسامئ٦م غمقم زاد ومام مخسامئ٦م

ل اًمّثامٟمامئ٦م غمقم  غمقم زاد وم٢من ، هبٓم٦م:  يسّٛمك سمٞمٜمٝمام وُم٤م ، ٤مً ضمٞمِم:  ؾُمٛمر

 ٛمٞمسخلوا ، ضمّرار ومجٞمش زاد وم٢من ، ضمحٗمالً :  يسّٛمك فٓآ أرسمٕم٦م

 .ٕمٔمٞمؿًما ٞمشجلا

 طمٗمػمة شمسّٛمك سمٕمده٤م ومام ٕمنمةًموم٤م ، ٤مً سمٕمث كيسٛمّ  اًمّّسّي٦م ُمـ اومؽمق وُم٤م

 وم٢من ، ُمقطّمدة صمؿّ  وٟمقن سم٘م٤مف ُم٘مٜم٥م صمامئ٦مالصم مموإ ، قمّمب٦م رسمٕمقنٕوا ،

ل زاد  .يٜمتنم وملَ  اضمتٛمع ُم٤م:  ٙمتٞمب٦مًموا ، ٞمؿجلسم٤م َجرة ؾُمٛمر

ومٖمٜمٛمقا " وهلام ُمـ رواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع  ( وؽـامً  إبالً  ؾلصبـا)  : ؿقفف

 ."إسماًل يمثػمًة 

:  أي "ومٙم٤مٟم٧م ؾمٝمامّنؿ  " ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ ( ؾبؾغت شفامكـا : ) ؿقفف

 .٘مدرًما هذا ُمٜمٝمؿ واطمدٍ  ؾيم ٟمّمٞم٥م غٚمسم أّٟمف رادعموا ، أٟمّمب٤مؤهؿ

 .طٌ ٚمهم وهق:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م .ٟمّمب٤مءٕا َجٞمع ؽًمذ أنّ  سمٕمْمٝمؿ وشمقّهؿ

ذم (  بعرًا بعراً  ملسو هيلع هللا ىلصـا رشقل اهلل ؾوكػّ ,  اً بعر ظؼ اثـل: )  ؿقفف

 ، سمٕمػماً  قمنم أطمد أو ، سمٕمػماً  قمنم اصمٜم٤م ؾمٝمامّنؿ ومٙم٤مٟم٧م "رواي٦م ُم٤مًمؽ 

 وإهي٤مم ظمتّم٤مرٓوا سم٤مًمِّمّؽ  ٌؽ ًمُم٤م رواه هٙمذا " سمٕمػماً  سمٕمػماً  ٚمقاٗمّ وٟمُ 

 .ٝمؿٚمٟمٗم ذيًما

 داود أيب قمٜمد ٟم٤مومعٍ  ُمـ إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م ذم ؽًمذ سمٞم٤من وىمع وىمد

 اً سمٕمػم اً سمٕمػم أُمػمٟم٤م وأقمٓم٤مٟم٤م .اً يمثػم ٟمٕمامً  وم٠مصبٜم٤م ومٞمٝم٤م ومخرضم٧ُم  " ٗمٔمفًمو

 ؾَّ يم وم٠مص٤مب .همٜمٞمٛمتٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م وم٘مسؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم ُمٜم٤مىمدِ  صمؿّ  ، إٟمس٤منٍ  ؾٙمًم
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 . " ٛمسخلا سمٕمد اً سمٕمػم قمنم اصمٜم٤م ُمٜم٤ّم رضمؾٍ 

 .ٟم٤مومعٍ  قمـ محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م ـمريؼ ُمـ ٤مً أيْم داود أسمق وأظمرضمف

 ُمـ رسّي٦مً  وأشمبٕم٧م ٟمجدٍ  ؾبَ ىمِ  ضمٞمشٍ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمثٜم٤م " ٗمٔمفًمو

 ؾوٟمٗم ، اً سمٕمػم قمنم اصمٜمل اً سمٕمػم نمقم اصمٜمل ٞمشجلا ؾمٝمامن ويم٤من ، ٞمشجلا

 قمنم صم٦مالصم اً سمٕمػم قمنم صم٦مالصم ؾمٝمامّنؿ ومٙم٤مٟم٧م ، اً سمٕمػم اً سمٕمػم اًمّّسّي٦م ؾأه

  ." اً سمٕمػم

 ؽًمذ إنّ  " روايتف ذم لوىم٤م،  قضمفًما هذا ُمـ ؼمّ ًما قمبد اسمـ وأظمرضمف

  ." ٍف ٓآ أرسمٕم٦م يم٤من ٞمشجلا

َّٓ  ، سم٤مًمِّمّؽ  روايتف غمقم قـّم٠معما رواة َج٤مقم٦م اشّمٗمؼ:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م  إ

 ويم٠مّٟمف ، يِمّؽ  ؿٚموم ٤مً َجٞمٕم ٍؽ ًموُم٤م ؿمٕمٞم٥ٍم  قمـ رواه وم٢مّٟمف ؿٍ ٚمُمس سمـ ٞمدًمقًما

  .ؿمٕمٞم٥ٍم  رواي٦م غمقم ٍؽ ًمُم٤م رواي٦م ؾمح

 سمٖمػم ( )ٞم٨مٚمواًم ٍؽ ًمُم٤م قمـ ٘مٕمٜمبّل ًما قمـ داود أسمق أظمرضمف ويمذا:  ٧مٚمىم

  .ٞم٨مٚماًم رواي٦م غمقم ٍؽ ًمُم٤م رواي٦م ؾمح ٤مً أيْم ومٙم٠مّٟمف ، ؿمؽ  

 " اً سمٕمػم قمنم اصمٜمل " ٟم٤مومعٍ  أصح٤مب ؾم٤مئر لىم٤مو:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م

َّٓ  ومٞمف اًمِّمّؽ  ي٘مع ملَ  ؿمؽ   سمٖمػم   ٍؽ ًمُم٤م ُمـ إ
 وٟمّٗمٚمقا "ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ  ( بعرًا بعراً  ملسو هيلع هللا ىلصـا رشقل اهلل ؾوكػّ  : ) ؿقفف

 .ًك ُمسٛمّ  همػم ُمـ ٤ميضعما ؾٗمٕمًما ٗمظٚمسم " اً سمٕمػم اً سمٕمػم

__________________ 
أن رؾمقل  "أظمرضمٝم٤م ُمسٚمؿ أيْم٤ًم يمام ؾمٞمذيمره٤م اًمِم٤مرح سمٚمٗمظ  .رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ ٟم٤مومع (6)

سمٕم٨م رسي٦م ىِمَبؾ ٟمجد ، وومٞمٝمؿ اسمـ قمٛمر ، وأنَّ ؾمٝمامّنؿ سمٚمٖم٧م اصمٜمل قمنم سمٕمػمًا ،   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 " ملسو هيلع هللا ىلصوٟمٗمٚمقا ؾمقى ذًمؽ سمٕمػمًا ، ومٚمؿ يٖمػّمه رؾمقل اهلل 
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 ٟمٗمؾ وُمٜمف ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُمـ ٟمّمٞمبف غمقم ٖم٤مزيًما يزاده٤م زي٤مدةٌ  واًمٜمّٗمؾ

  .ٗمرضًما قمدا ُم٤م وهق.  ةالاًمّّم 

 ؽًمذ أُمػم ُمـ ٤مً َجٞمٕم يم٤مٟم٤م ؾه،  ؾواًمّتٜمٗمٞم ؿ٘مْس ًما ذم افّرواة ػؾواخت

   .؟ أطمدمه٤م ُمـ أطمدمه٤م أو،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمـ أو،  ٞمشجلا

 ُمـ ؿ٘مْس ًموا،  ُمػمٕا ُمـ يم٤من ؾاًمّتٜمٗمٞم أنّ  سحي٦مٌ  إؾمح٤مق اسمـ ومرواي٦م

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 أُمػم ُمـ صدر ؽًمذ أنّ ،  ؿٍ ٚمُمس قمٜمد ٟم٤مومعٍ  قمـ ٞم٨مٚماًم رواي٦م وفم٤مهر

 وملَ  : ومٞمف لىم٤م ّٟمفٕ فًم اً جمٞمز . ؽًمذًم اً ُم٘مّرر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وأنّ  ، ٞمشجلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يٖمػّمه

 اً سمٕمػم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٜم٤مٚموٟمٗمَّ  " ٤مً أيْم قمٜمده قمٛمر سمـ اهلل قمبد رواي٦م وذم

  .اًمّروايت٤من ومتجتٛمع .اًمّت٘مرير غمقم ؾٛمحُي  أن يٛمٙمـ وهذا " اً سمٕمػم

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مضم٤مزه ٝمؿٚمٟمٗم اًمّّسّي٦م أُمػم أنّ  ُمٕمٜم٤مه:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

  .ُمٜمٝمام ٙمؾ  ًم ٟمسبتف ومج٤مزت

 يم٤مٟم٧م ٤مً ؿمٞمئ ومٖمٜمٛمقا ىمٓمٕم٦مٌ  ُمٜمف اٟمٗمرد إذا ٞمشجلا أنّ  دي٨محلا وذم

:  أي ، ؽًمذ ذم ٗم٘مٝم٤مءًما ػٚمخيت ٓ:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م . جٛمٞمعًمٚم ٖمٜمٞمٛم٦مًما

   ٟمتٝمكا .ىمٓمٕم٦مٌ  ُمٜمف اٟمٗمردت صمؿّ  َجٞمٕمف ٞمشجلا ظمرج إذا

 ٞمشجلا يِم٤مرك ٓ وم٢مّٟمف . مالؾمإلا دالسم ذم ٘م٤مقمدًما ٞمشجلا رادعما ٞمسًمو

 .ٕمدوّ ًما دالسم ممإ ٤مرجخلا

 ُمـ ٜم٘مٓمععما أنّ  غمقم سمف يستدّل  دي٨محلا إنّ :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م ؾسم

 .يٖمٜمٛمف سمام يٜمٗمرد ُم٤ممإلا ومٞمف ذيًما ٞمشجلا قمـ ٞمشجلا
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 ح٘مٝمؿٚمي ُمٜمٝمؿ ٤مً يبىمر يم٤مٟمقا إذا ؿهل ٞمشجلا سمٛمِم٤مريم٦م ىم٤مًمقا وإّٟمام:  لىم٤م

  .اٟمتٝمك .اطمت٤مضمقا قًم وهمقصمف قمقٟمف

  .ٍؽ فما مذهب يف ٘مٞمدًما وهذا

 دون همٜمٛمتف ُم٤م َجٞمع اًمّّسّي٦م ؾيٜمٗمّ  أن ُم٤ممًمإل:  افـّخعلّ  إبراهقؿ لوؿا

  .ؽًمسمذ اٟمٗمرد إّٟمف:  ؾوؿق ، ٤مً ٘مٚمُمٓم ٞمشجلا سم٘مّٞم٦م

  ربحلا ذم أصمرٌ  فًم ُمـ ختّمٞمص وُمٕمٜم٤مه ، ؾاًمّتٜمٗمٞم ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف
ٍ
 سمٌمء

 . سمٕمده ُمـ دون ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمّبّل  ؿمٕمٞم٥ٍم  سمـ قمٛمرو ظمّّمف ٙمٜمّفًم ، ل٤معما ُمـ

 حيّرض يم٠من،  ٞمشجلا أُمػم ُمـ سمنمطٍ  يٙمقن أن ٌؽ فما ويمره . ٟمٕمؿ

 سم٠منّ  ؾَّ واقمت ، ٘مسؿًما ؾىمب اًمّثٚم٨م ممإ اًمّرسمع ؾيٜمٗمّ  سم٠من دويٕمِ ،  ل٘مت٤مًما غمقم

  .اٟمتٝمك .هذا ُمثؾ جيقز الوم:  لىم٤م ، ٚمّدٟمٞم٤مًم يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ل٘مت٤مًما

  .ُمنموقمّٞمتف غمقم مجاعإلا طمٙمك ُمـ غمقم د  ر هذا وذم

 مـ أو ؿسخلا مـ أو غـقؿةفا ؾأص مـ هق ؾه,  امءؾعفا ػؾاخت وؿد

 .أؿقالٍ  ذظ .؟ ؿسخلا ظدا مّا أو ؿسخلا مخس

 مخس ُمـ أّّن٤م ظـدهؿ صّح ٕوا , افّشاؾعلّ  مذهب لوَ ُٕ ا ثةالوافثّ 

  .قمٜمدهؿ ؿم٤مذ   وهق .ٍؽ فما ظـ ؾمٕمٞمدٍ  سمـ ُمٜمذر فٚموٟم٘م ، ٛمسخلا

 ٟمّمػ ٟمّٗمٚمقا ّّنؿٕ،  هذا غمقم يردّ  ب٤مبًما وطمدي٨م:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ لىم٤م

 .واضٌح  وهذا .ٛمسخلا مخس ُمـ أيمثر وهق اًمّسدس

 ٙم٤منًم ُم٤مئ٦مً  يم٤مٟمقا أّّنؿ ومرضٜم٤م قًم:  لوم٘م٤م ٤مً إيْم٤مطم ٜمػمعما اسمـ زاده وىمد

 صمامئ٦مالصم ؾصٕا ُمـ ٛمسخلا ويٙمقن .سمٕمػمٍ  وُم٤مئت٤م ٌػ ًمأ ؿهل ؾطمّم ىمد

 " اً سمٕمػم اً سمٕمػم ٟمّٗمٚمقا سم٠مّّنؿ " دي٨محلا ٟمٓمؼ ىمدو ، ؾمّتقن ومخسٝم٤م سمٕمػمٍ 
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 يػ ملَ  ؾمّتلم ٛمسخلا مخس يم٤من وإذا ، سمٕمػمٍ  ُم٤مئ٦م ٟمّٗمٚمقا ُم٤م ٦مٚمَج ومتٙمقن

  .ٕمددًما ومرض٧م يمٞمٗمام وهٙمذا ، ٤مئ٦معما ُمـ ٙمؾ  ًم سمٕمػمٍ  سمبٕمػمٍ  يمّٚمف

 ؾطمّم ُم٤م َجٞمع أنّ  وم٤مّدقمك سمٕمْمٝمؿ زامًمإلا هذا ٠مَ جْلَ أ وىمد:  لىم٤م

 أسمٕمرةٍ  صم٦مالصم مخسٝم٤م ومٞمٙمقن:  فًم ؾوم٘مٞم،  اً ػمسمٕم قمنم اصمٜمل يم٤من ٖم٤مٟمٛملمًمٚم

 .ؾىمٞم يمذا رضم٤ملٍ  صم٦مالصم يمّٚمٝم٤م اًمّّسّي٦م شمٙمقن أن زمٚمومٞم

 يٙمقن أن زمٚمي ؾسم ، ذيمقرعما اًمّتٗمريغ غمقم ؾمٝمقٌ  وهق:  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

  .ٛمسخلا مخس ُمـ ؾاًمٜمّٗم أنّ  غمقم سمٜم٤مءً  رضمؾٍ  ُمـ ؾأىم

 ُمـ ؾاًمٜمّٗم نّ سم٠م افّشاؾعّقة ُمـ َُمـ ىم٤مل ؾاٟمٗمّم ىمد:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

 : بلوجفٍ  ٛمسخلا مخس

 أظمرى أصٜم٤مٌف  ومٞمٝم٤م يم٤من ؾسم،  أسمٕمرةً  يمّٚمٝم٤م شمٙمـ ملَ  ٖمٜمٞمٛم٦مًما أنّ  :إول 

 .سمٕمضٍ  دون صٜم٤مفٕا سمٕمض ُمـ وىمع اًمّتٜمٗمٞمؾ ومٞمٙمقن ،

 ومْمؿّ ،  وهمػمه٤م ٖمزاةًما هذه ُمـ ؾمٝمٛمف ُمـ ٝمؿٚمٟمٗم يٙمقن أن:  ثاكقفا

 .ٕمّدةًما زادت ؽًمذٚموم،  هذا ممإ هذا

  .سمٕمضٍ  دون ٞمشجلا سمٕمض ؾٗمَّ ٟمَ  يٙمقن أن:  ثفافثا

  .تٓطمتامٓا هذه يردّ  اًمّسٞم٤مق وفم٤مهر:  لىم٤م

 اً سمٕمػم ومخسلم ُم٤مئ٦مً  همٜمٛمقا وأّّنؿ ، قمنمةً  يم٤مٟمقا أّّنؿ ضم٤مء وىمد:  لىم٤م

 ؾٙمًم ؾومحّم . ب٘مّٞم٦مًما ٞمٝمؿٚمقم وىمّسؿ صمقنالصم وهق ٛمسخلا ُمٜمٝم٤م ومخرج

 صمٚم٨م ّٗمٚمقاٟم وم٘مد هذا غمومٕم،  اً سمٕمػم اً سمٕمػم ٟمّٗمٚمقا صمؿّ  اً سمٕمػم قمنم اصمٜم٤م واطمدٍ 

  .ٛمسخلا

 حيتٛمؾ ّٟمفٕ،  ظمػمٕا لطمتامًمال رد   ومٞمف يٙمـ ملَ  . هذا صمب٧م إن:  ٧مٚمىم
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  .ؿٚمأقم واهلل .ٕمنمةًما ُمـ ؾمّت٦مً  ٟمّٗمٚمقا ذيـًما يٙمقن أن

  .ٖمٜمٞمٛم٦مًما ؾأص ُمـ اًمٜمّٗمؾ:  وؽرهؿ ثقرٍ  وأبق وأمحد وزاظلّ ٕا لؿا

َّٓ  ؾٟمٗم ٓ:  وضائػةٌ  ٌؽ فما لوؿا   .ٛمسخلا ُمـ إ

 ُمـ ؾاًمٜمّٗم أنّ  غمقم يدّل  ظمب٤مرٕا ُمـ روي ُم٤م أيمثر:  ّٓم٤ميبّ خلا لوىم٤م

 ٛمسخلا ُمـ يم٤من أّٟمف ب٤مبًما طمدي٨م ُمـ ي٘مرب ذيًموا،  ٖمٜمٞمٛم٦مًما ؾأص

 شم٘مّرر ىمد ؽًمذ أنّ  ممإ أؿم٤مر ومٙم٠مّٟمف ، ؾمٝمامّنؿ ممإ قمنم صمٜملٓا أض٤مف ّٟمفٕ

 ُمـ ؾٚمٜمّٗمًم ومٞمب٘مك ٞمٝمؿٚمقم قّزقم٦معما رسمٕم٦مٕا مخ٤مسٕا ُمـ اؾمتح٘م٤مىمف ؿهل

  .ٛمسخلا

،  اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ ب٤مبًما طمدي٨م ذم ؿٌ ٚمُمس رواه ُم٤م ّيدهوي١م:  ٧مٚمىم

 ؾبَ ىمِ  سمٕمثٝم٤م رسّي٦مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾٟمٗم:  لىم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ٖمٜملٚمسم : لىم٤م

 ؿٌ ٚمُمس يسؼ ملَ  . ٖمٜمؿعما ُمـ ٟمّمٞمبٝمؿ ؾمقى ٟمٗمالً  هب٤م ضم٤مءوا إسمؾٍ  ُمـ ٟمجدٍ 

 .اًمّٓمح٤موّي  وؾم٤مىمف،  ٗمٔمفًم

 سمـ قمٛمرو ـقم ؾمٕمٞمدٍ  سمـ رسّمف قمبد قمـ ٌؽ ًمُم٤م رواه ُم٤م ٤مً أيْم وي١مّيده

َّٓ  ٞمٙمؿٚمقم اهلل أوم٤مء مم٤ّم زم ُم٤م : لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ ،  ؿمٕمٞم٥ٍم   وهق ، ٛمسخلا إ

ـٍ  آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  فٚموص . ٞمٙمؿٚمقم ُمردودٌ   سمـ قمٛمرو قمـ طمس

 .ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥ٍم 

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ٤مً أيْم وأظمرضمف  وم٢مّٟمف،  اًمّّم٤مُم٧م سمـ قمب٤مدة طمدي٨م ُمـ طمس

  .٦مٚمٛم٘م٤مشمًمٚم ٛمسخلا ؾمقى ُم٤م أنّ  غمقم يدّل 

 : لىم٤م سّٞم٥معما سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٛمع أّٟمف،  اًمّزٟم٤مد أيب قمـ ٤مً أيْم ٌؽ ًمُم٤م وروى

  .ٛمسخلا ُمـ ؾاًمٜمّٗم يٕمٓمقن اًمٜم٤ّمس يم٤من
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  .ؽًمذ غمقم اًمّّمح٤مسم٦م اّتػاق وفم٤مهره:  ٧مٚمىم

 ومٞمف ًك ٕمٜمعم ٞمشجلا سمٕمض ؾشمٗمْمٞم ُم٤ممإلا أراد إن:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لوىم٤م

 أن وم٠مراد ىمٓمٕم٦مٌ  اٟمٗمردت وإن ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما رأس ُمـ ٓ ٛمسخلا ُمـ ؽًمومذ

 ٓ أن سمنمط ٛمسخلا همػم ُمـ ؽًمومذ ٞمشجلا ؾم٤مئر دون همٜمٛم٧م مم٤ّم ٝم٤مٚميٜمٗمّ 

  .اٟمتٝمك .اًمّثٚم٨م غمقم يزيد

  .ؿفقرجلا بف لؿا .اًمنّمط وهذا

 ُمـ ُم٤ممإلا يراه ُم٤م ممإ راضمعٌ  هق ؾسم ، يتحّدد ٓ:  افّشاؾعلّ  لوؿا

 ومٗمّقض { لواًمّرؾمق هلل ٟمٗم٤ملٕا ؾىم } ممشمٕم٤م ىمقًمف فًم ويدّل  ، ح٦مٚمّمعما

  .ؿٚمأقم واهلل ، أُمره٤م ٞمفًمإ

 ٓو ٤مً ذهب يٜمّٗمؾ ٓو ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما لأوّ  ُمـ يٜمّٗمؾ ٓ:  وزاظلّ ٕا لوؿا

  .ومّْم٦مً 

 ٤معمَِ  يدّل  إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م ُمـ ب٤مبًما وطمدي٨م .ؿفقرجلا ػففوخا

 .ىم٤مًمقا

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، أصمامّن٤م ٓ ٖمٜمٞمٛم٦مًما أقمٞم٤من ىمسٛم٦م شمٕملّم  غمقم سمف لواؾمتد

 ؾقف ؽّقةفادا وظـد .جقازًمٚم ٤مً سمٞم٤مٟم أو ٤مً اشّمٗم٤مىم ؽًمذ وىمع يٙمقن أن لطمتامٓ

 .اًمّتخٞمػم ثٝم٤مًمصم٤م أؿقاٌل 

  .ُم٤ممإلا يٜم٘مْمٝم٤م ملَ  ح٦مً ٚمُمّم ؾومٕم إذا ٞمشجلا أُمػم أنّ  وومٞمف



 كتاب الجكـاد     
528 

 الحديث الحادي رذر
إذا مجع اهلل إوفغ : ؿال  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبّل   ظـ ابـ ظؿر -666

  ( ).ؽدرة ؾالن بـ ؾالن هذه: ؽادٍر فقاٌء , ؾقؼال  ؾرؾع فؽ, يُ وأخريـ

 

 ًمقاءٌ  هم٤مدرٍ  ًمٙمؾ "ذم رواي٦م ًمٚمبخ٤مري ( ؽادٍر  ؾيرؾع فؽ) : ؿقفف 

 ُمـ سٚمؿوعم،  " يٕمرف سمف "وًمف أيْم٤ًم ،  "اًم٘مٞم٤مُم٦م  يقم سمٖمدرشمف ٜمّم٥ميُ 

 وضمف ُمـ طمديثف ُمـ فًمو،  " همدرشمف سم٘مدر فًم يرومع " ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 ." اؾمتف قمٜمد " آظمر

ؾمقاء و.  اًمّذُّمّل  ، ؾمقاء يم٤من ذم طمّؼ اعمسٚمؿ أو سم٤مشّمٗم٤مٍق واًمٖمدر طمرام 

 .أو ُمـ وم٤مضمر ًمؼم أو وم٤مضمر، يم٤من ُمـ سمر ًمٗم٤مضمر أو سمر 

 أن قاءٚماًم قم٤مدة نّ ٕ،  ىمّمده سمٜم٘مٞمض ؾقمقُم يم٠مّٟمف:  ٜمػمعما اسمـ لىم٤م

 قملمٕا نّ ٕ ، ومْمٞمحتف ذم زي٤مدة اًمّسٗمؾ قمٜمد ومٜمّم٥م اًمّرأس غمقم يٙمقن

 فًم سمدت تلًما ممإ ُمتداده٤مٓ ٤مً ؾمبب ؽًمذ ومٞمٙمقن قي٦مًمٕا ممإ متتدّ  ٤مً بًمهم٤م

 اٟمتٝمك . ومْمٞمحتف هب٤م ومٞمزداد ٞمقمًما ؽًمذ

 نّ ٕ يٕمٜمل ، واطمد ًك سمٛمٕمٜم هٜم٤م واًمٜمّّم٥م اًمّرومع:  ٙمرُم٤مينّ ًما لىم٤مو

  .ؽًمذ إفمٝم٤مر ٖمرضًما

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع ( 6206)وُمسٚمؿ ( 2243،  6360،  0362)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  .واًمٚمٗمظ عمسٚمؿ .قمـ اسمـ قمٛمر 

 .واًمب٤مىمل ُمثٚمف .إذا َجع اهلل إوًملم وأظمريـ "وًمٞمس قمٜمد اًمبخ٤مري 

وُمسٚمؿ  . قمـ قمبد اهلل سمـ ديٜم٤مر( 6206)وُمسٚمؿ ( 2626،  6363)وًمٚمبخ٤مري 

 .ٟمحقهقمـ ؾم٤ممل يمالمه٤م قمـ اسمـ قمٛمر ( 6206)
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 ّّنؿٕ ، شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ُم٤م سمٜمحر ٕمربًمٚم ُمٜمف ظمٓم٤مب هذا:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 ٖم٤مدرًما ٞمٚمقُمقاًم ، ؾمقداء راي٦م ٖمدرًمٚمو ، سمٞمْم٤مء راي٦م قوم٤مءًمٚم يرومٕمقن يم٤مٟمقا

 ذم سمّمٗمتف ٞمِمتٝمرًم ٖم٤مدرًمٚم ؽًمذ ُمثؾ وىمقع دي٨محلا ت٣موم٤مىم ، ويذُّمقه

 أن يبٕمد ٓو رء ومٞمف يرد ؿٚموم قوم٤مءًما وأُّم٤م ، قىمػعما أهؾ ومٞمذُّمف ٘مٞم٤مُم٦مًما

  .ملسو هيلع هللا ىلص ٜمبّٞمٜم٤مًم ٛمدحلا قاءًم صمب٧م وىمد ، ؽًميمذ ي٘مع

 ٕم٤مُّم٦مًما ي٦مٓقًما ص٤مطم٥م ُمـ ؾمّٞمام ٓ،  ٖمدرًما حتريؿ ظٚمهم دي٨محلا وذم

 ممإ ُمْمٓمرّ  همػم ّٟمفٕو ، ( ) يمثػم ؼٚمظم ممإ رضره يتٕمّدى همدره نّ ٕ، 

  .قوم٤مءًما غمقم ٘مدرشمفًم ٖمدرًما

 همدر إذا ُم٤ممإلا ذمّ  ذم ورد دي٨محلا هذا أنّ  ِمٝمقرعما:  قمٞم٤مض لوىم٤م

 ، هب٤م ٘مٞم٤ممًما تزمًموا ده٤مٚمشم٘م تلًما ُم٤مُم٦مًمإل أو تفٚم٘م٤مشمعم أو رقمّٞمتفًم قمٝمقده ذم

  .سمٕمٝمده همدر وم٘مد اًمّرومؼ شمرك أو ومٞمٝم٤م ظم٤من ومٛمتك

 ٓو،  ٞمفٚمقم خترج الوم . ُم٤ممإلسم٤م ٖمدرًما قمـ ٦ماًمّرقمٞمّ  ّنل رادعما:  ؾوؿق

  .ٗمتٜم٦مًما ُمـ ؽًمذ غمقم يؽمشّم٥م ٤معمِ  ٕمّمٞمتفعم شمتٕمّرض

  .ّولٕا واًمّّمحٞمح:  لىم٤م

 وأنّ  ، ؽًمذ ُمـ أقمؿّ  غمقم ؼمخلا محؾ ُمـ ٤مٟمععما ُم٤م أدري ٓو:  ٧مٚمىم

 .ؿٚمأقم واهلل. ( ) هذا هق دي٨محلا راوي قمٛمر اسمـ ومٝمٛمف ذيًما

__________________ 
ًمٙمؾ :  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل ،  قمـ أيب ؾمٕمٞمد ( 6203)ويدل قمٚمٞمف ُم٤م رواه ُمسٚمؿ  (6)

 .وٓ هم٤مدر أقمٔمؿ همدرًا ُمـ أُمػم قم٤مُّم٦م .هم٤مدر ًمقاء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، يرومع ًمف سم٘مدر همدره ، أَٓ 

عم٤ََّم ظمٚمع أهؾ اعمديٜم٦م يزيد سمـ : قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل ( 2666) "اًمّمحٞمح"أظمرج اًمبخ٤مري ذم  (6)

ـُ قمٛمر طمِمَٛمف ووًمَده ، وم٘م٤مل  ُمٕم٤موي٦م ، َجع يٜمّم٥م : ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصإين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل : اسم

وإّٟم٤م ىمد سم٤ميٕمٜم٤م هذا اًمرضمَؾ قمغم سمٞمع اهلل ورؾمقًمف ، وإين ٓ ، ًمٙمؾ هم٤مدٍر ًمقاء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
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 ٤مً أيْم ويسّٛمك ، اًمّراي٦م هل دّ عموا مالًما سمٙمّس قاءٚماًم (فقاء ) : ؿقفف 

 .ؿٚمٕمًما

 يقم دقمقنيُ  اًمٜم٤ّمس أنّ  ومٞمف ( بـ ؾالناؾالن هذه ؽدرة ) : ؿقفف 

 ." نالوم اسمـ نالوم همدرة هذه " ومٞمف فًم٘مقًم سمآسم٤مئٝمؿ ٘مٞم٤مُم٦مًما

 خيّص  وم٘مد،  سم٠مُّمٝم٤مهتؿ يدقمقن أّّنؿ صمب٧م وإن:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

  .ٕمٛمقمًما ُمـ هذا

 يدقمقن ٓ أّّنؿ زقمؿ ُمـ ل٘مقًم رد   دي٨محلا هذا ذم:  سمّٓم٤مل اسمـ لوىم٤م

َّٓ  ٘مٞم٤مُم٦مًما يقم   .آسم٤مئٝمؿ غمقم اً ؾمؽم سم٠مُّمٝم٤مهتؿ إ

 وؾمٜمده . قمّب٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف طمدي٨م هق:  ٧مٚمىم

 .ُمٜمٙمر:  لوىم٤م،  ُمثٚمف أٟمس طمدي٨م ُمـ قمدّي  اسمـ وأظمرج ، اً ضمدّ  ضٕمٞمػ

  .اًمّٓمؼمّي  إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق شمرَج٦م ذم أورده

 .اًمّتٛمٞمٞمز ذم غٚموأسم اًمّتٕمريػ ذم أؿمدّ  سم٤مءٔسم٤م واًمّدقم٤مء:  سمّٓم٤مل سمـا لىم٤م

  .ُمقرٕا سمٔمقاهر ٙمؿحلا ضمقاز دي٨محلا وذم

 ٓ اًمّدٟمٞم٤م ذم ٞمفًمإ يٜمس٥م يم٤من ُمـ غمقم سم٤مءٔا محؾ ي٘متض وهذا:  ٧مٚمىم

  .ذطمف ُمـ ُمفاليم ويٜمٔمر ، ٕمتٛمدعما وهق ُمرٕا ٟمٗمس ذم هق ُم٤م غمقم

 أنّ  وومٞمف .٘مػمحلوا ٞمؾٚمجلا ذم ٛمقُمفقم غمقم ٖمدرًموا:  َجرة أيب اسمـ لوىم٤م

 يٕمرف ُم٦مالقم إفمٝم٤مره٤م اهلل يريد تلًما اًمّذٟمقب ُمـ ذٟم٥م يمّؾ  ّم٤مطم٥مًم

 .{ سمسٞمامهؿ جرُمقنعما يٕمرف } ممشمٕم٤م ىمقًمف وي١مّيده ، ص٤مطمبٝم٤م هب٤م

__________________ 
صمؿ ُيٜمّم٥م ًمف اًم٘مت٤مل ، وإين ، أقمٚمؿ همدرًا أقمٔمؿ ُمـ أن ُيب٤ميع رضمٌؾ قمغم سمٞمع اهلل ورؾمقًمف 

َّٓ وٓ سم٤ميع ذم هذا إُمر ، ٓ أقمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٙمؿ ظمٚمَٕمف ،   .يم٤مٟم٧م اًمٗمٞمّمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف إ
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 يٙمقن هذا غمومٕم ، قاءًم همدرة ؾٙمًم أنّ  دي٨محلا وفم٤مهر:  لىم٤م

  .همدراشمف سمٕمدد قي٦مًمأ قمّدة قاطمدًما ٚمِّمخصًم

 ، اًمّذٟم٥م سمْمدّ  ٤مً بًمهم٤م شم٘مع ٕم٘مقسم٦مًما أنّ  قاءٚماًم ٟمّم٥م ذم ٙمٛم٦محلوا:  لىم٤م

 ، سم٤مًمِّمٝمرة قم٘مقسمتف شمٙمقن أن ٟم٤مؾم٥م ٗمّٞم٦مخلا ُمقرٕا ُمـ ٖمدرًما يم٤من اّم ٚموم

 .ٕمربًما قمٜمد ؿمٞم٤مءٕا أؿمٝمر قاءٚماًم وٟمّم٥م

 يٖمدرون ذيـًما قرجلا ةٓو ُمع ٝم٤مدجلا شمرك ذم ىمقم٤محلدي٨م سم ومتّسؽ

 ( ).ب٤مضمّل ًما طمٙم٤مه يمام .

 

__________________ 
 .همػم اًمٖم٤مدر ٓ اجل٤مئر. اعمس٠مًم٦م ُم٘مٞمَّدة سم٤مًمٖم٤مدر ( 6)

اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم :  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقل اًمٜمبل .  اجلٝم٤مد ُم٤مض ُمع اًمؼم واًمٗم٤مضمر: سم٤مب: ىم٤مل اًمبخ٤مري 

ضمر إ: وزاد  صمؿ ؾم٤مق ؾمٜمده قمـ قمروة اًمب٤مرىمل  . ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .واعمٖمٜمؿ 

 هذه اًمؽمَج٦م ًمٗمظ طمدي٨م أظمرضمف سمٜمحقه أسمق داود وأسمق يٕمغم ُمرومققم٤مً : ىم٤مل اًمِم٤مرح 

َّٓ . قمـ أيب هريرة  وُمقىمقوم٤مً   . مل يسٛمع ُمـ أيب هريرة   أن ُمٙمحقًٓ وٓ سم٠مس سمرواشمف إ

 وذم إؾمٜم٤مده ضٕمػ  . أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر وأسمق داود أيْم٤مً . وذم اًمب٤مب قمـ أٟمس 

ؾمب٘مف إمم آؾمتدٓل هبذا اإلُم٤مم أمحد ( إًمخ  .. اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد:  ملسو هيلع هللا ىلصبل ًم٘مقل اًمٜم: )ىمقًمف و

اعمٖمٜمؿ . وومّسه سم٤مٕضمر واعمٖمٜمؿ ، ذيمر سم٘م٤مء اخلػم ذم ٟمقايص اخلٞمؾ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصٕٟمف 

.  ومل ي٘مٞمد ذًمؽ سمام إذا يم٤من اإلُم٤مم قم٤مدًٓ ، اعم٘مؽمن سم٤مٕضمر إٟمام يٙمقن ُمـ اخلٞمؾ سم٤مجلٝم٤مد 

ّمقل هذا اًمٗمْمؾ سملم أن يٙمقن اًمٖمزو ُمع اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل أو ومدل قمغم أن ٓ ومرق ذم طم

 اٟمتٝمك. اجل٤مئر
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 الحديث الثاني رذر
جدت يف بعض مغازي افـبّل أّن امرأًة وُ ,   ظـ ابـ ظؿر -666

 ( ). وافصبقانِ  افـساءِ  َؾ ؿت ملسو هيلع هللا ىلص مؼتقفًة , ؾلكؽر افـبل   ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ذم اًمّٓمؼماينّ  ىرو ( وافصبقانِ  افـساءِ  َؾ ؿت ملسو هيلع هللا ىلص ؾلكؽر افـبل  ) : ؿقفف 

 ىمتؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل كّن : لىم٤م ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ " وؾمطٕا"

 .٥مٚمهم ـعم مه٤م:  لوىم٤م،  واًمّّمبٞم٤من اًمٜمّس٤مء

ُمـ رواي٦م ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمزهري قمـ قمبٞمد اهلل قمـ وأظمرج اًمِمٞمخ٤من 

 اًمذراري قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل ؾمئؾ:  ىم٤مل ، ضمث٤مُم٦م سمـقمـ اًمّمٕم٥م اسمـ قمب٤مس 

 ُمٜمٝمؿ هؿ:  وم٘م٤مل ؟ وذرارهيؿ ٟمس٤مئٝمؿ ُمـ ومٞمّمٞمبقن تقنبٞمَّ يُ  اعمنميملم ُمـ

  ."هؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ  "وذم رواي٦م ، 

 قمـ سمـ اعمديٜمل كمقم قمـ ٗمري٤ميبّ ًما ضمٕمٗمر ـمريؼ ذم كمّ ؾمامقمٞمإلا زاد

 اسمـ وأظمؼمين:  لىم٤م دي٨محلا هبذا طمّدث إذا اًمّزهرّي  ويم٤من : ؾمٗمٞم٤من

 ٘مٞمؼحلا أيب اسمـ ممإ سمٕم٨م عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ،  قمّٛمف قمـ ؽًمُم٤م سمـ يمٕم٥م

 .واًمّّمبّٞم٤من اًمٜمّس٤مء ىمتؾ قمـ ّنك

 ، اًمّزهرّي  قمـ آظمر وضمف ُمـ سمٛمٕمٜم٤مه داود أسمق أظمرضمف دي٨محلا وهذا

  .اًمّّمٕم٥م طمدي٨م ٟمسخ ممإ ؽًمسمذ أؿم٤مر اًمّزهرّي  يم٠منّ و

 طمّتك لسمح٤م واًمّّمبٞم٤من اًمٜمّس٤مء ىمتؾ جيقز ٓ:  وزاظلّ ٕوا ؽفما لوؿا

__________________ 
ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م وقمبٞمد اهلل (  6233) وُمسٚمؿ (  6366،  6366) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .سمـ قمٛمر يمالمه٤م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 
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 أو،  سمحّمـ حتّّمٜمقا أو،  واًمّّمبٞم٤من سم٤مًمٜمّس٤مء ربحلا أهؾ شمؽّمس قًم

  .حتري٘مٝمؿ ٓو رُمٞمٝمؿ جيز ملَ ،  واًمّّمبٞم٤من اًمٜمّس٤مء ُمٕمٝمؿ وضمٕمٚمقا ؾمٗمٞمٜم٦م

 ّنك صمؿّ  " آظمره ذم زي٤مدة اًمّّمٕم٥م طمدي٨م ذم طمّب٤من اسمـ أظمرج وىمد

 ذم سملّم  ؽًموذ ، اًمّّمٕم٥م طمدي٨م ذم ُمدرضم٦م وهل " طمٜملمٍ  يقم قمٜمٝمؿ

 ّنك صمؿّ :  اًمّزهرّي  لىم٤م:  ؾمٗمٞم٤من لىم٤م " آظمره ذم لىم٤م وم٢مّٟمف داود أيب ؾمٜمـ

  ." واًمّّمبٞم٤من اًمٜمّس٤مء ىمتؾ قمـ ؽًمذ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 سمـ ري٤مح طمدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م طمٜملمٍ  همزوة ذم اًمٜمّٝمل يمقن وي١مّيد

 ٓو ذّرّي٦م شم٘متؾ ٓ:  فًم ؾوم٘م،  اً دًمظم٤م ْؼ حلَ ا:  طمدهؿٕ لوم٘م٤م " يتٔا اًمّرسمٞمع

 ." ٤مً قمسٞمٗم

 أّول دًموظم٤م ، ًك وُمٕمٜم ٤مً وزٟم ضمػمٕا ووم٤مء تلمٚمسمٛمٝمٛم ٕمسٞمػًموا

 .طمٜملمٍ  همزوة يم٤مٟم٧م ٕم٤ممًما ؽًمذ وذم ٗمتح،ًما همزوة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع ُمِم٤مهده

 ؾدظم عَم٤َّم:  لىم٤م قمٛمر ـاسم طمدي٨م ُمـ " وؾمطٕا " ذم اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج

 .وّنك .شم٘م٤مشمؾ هذه يم٤مٟم٧م ُم٤م:  لوم٘م٤م،  ٦مًمُم٘متق سم٤مُمرأةٍ  أيت ُمّٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 .دي٨محلا ومذيمر

 رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، قمٙمرُم٦م قمـ " راؾمٞمؾعما " ذم داود أسمق وأظمرج

 ؟ ص٤مطمبٝم٤م ـُمَ  ، اًمٜمّس٤مء ىمتؾ قمـ فٟمْ أَ  َأملَ :  لوم٘م٤م،  سم٤مًمّٓم٤مئػ ٦مًمُم٘متق اُمرأةً 

 ومت٘متٚمٜمل شمٍمقمٜمل أن وم٠مرادت أردومتٝم٤م .اهلل رؾمقَل  ي٤م أٟم٤م:  رضمٌؾ  لوم٘م٤م

  .شمقارى أن هب٤م وم٠مُمر ، تٝم٤مٚموم٘مت

  .اًمّتٕمّدد هذه ذم:  وحيتؿؾ

 قصقلًما يٛمٙمـ ملَ  ٢مذاوم .ديثغحلا بغ ؿعجلا همػمهؿ ٞمفًمإ ضمٜمح ذيًموا
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َّٓ  سم٤مءٔا ممإ  ، ىمتٚمٝمؿ ضم٤مز هبؿ ـمٝمؿالظمتٓ أصٞمبقا وم٢مذا اًمّذّرّي٦م سمقطء إ

 .ىمتٚمٝم٤م ضم٤مز رأةعما ٧مٚمىم٤مشم إذا:  وىم٤مًمقا ، ؽقؾّقغفوا افّشاؾعلّ  ؿقل وهق

َّٓ  ىمتٚمٝم٤م ممإ ٘مّمدًما جيقز ٓ:  ؽّقةفادا مـ حبقب ابـ لوؿا  إن إ

  .راهؼعما اًمّّمبّل  ؽًمويمذ:  لىم٤م . ٞمفًمإ وىمّمدت ٘متؾًما سم٤مذت

 ُمـ طمّب٤من واسمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق أظمرضمف ُم٤م . ؿفقرجلا ؿقل وي١مّيد

 : لىم٤م اًمّتٛمٞمٛمّل  - واًمّتحت٤مٟمّٞم٦م اًمّراء ٙمّسسم وهق - اًمّرسمٞمع سمـ ري٤مح طمدي٨م

 اُمرأة ومرأى ، جمتٛمٕملم اًمٜم٤ّمس ومرأى ، همزوة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤ّم

 ٧مٚمىم٤مشم قًم أّّن٤م ُمٗمٝمقُمف وم٢منّ  . ت٘م٤مشمؾًم هذه يم٤مٟم٧م ُم٤م:  لوم٘م٤م ٦مًمُم٘متق

  .٧مٚم٘متًم

 ىمتؾ ممإ ٘مّمدًما ُمٜمع غمقم . وؽره بّطال ابـ كؼؾ ـام ؿقعجلا واّتػؼ

ـّ ٚموم اًمٜمّس٤مء أُّم٤م ، دانًمقًموا اًمٜمّس٤مء  ٘مّمقرهؿٚموم دانًمقًما وأُّم٤م ، ْمٕمٗمٝم

 أو سم٤مًمّرّق  إُّم٤م هبؿ ٟمتٗم٤معٓا ُمـ ٤مً َجٞمٕم اؾمتب٘م٤مئٝمؿ ذم ٤معمَِ و ، ٙمٗمرًما ومٕمؾ قمـ

 .سمف يٗم٤مدى أن جيقز ومٞمٛمـ ٗمداءًمسم٤م

 فم٤مهر غمقم واًمّّمبٞم٤من اًمٜمّس٤مء ىمتؾ سمجقاز ىمقًٓ :  ازملّ حلا وحؽك

 . همري٥ٌم  وهق ، اًمٜمّٝمل طم٤مدي٨مٕ ٟم٤مؾمخ أّٟمف:  وزقمؿ ، اًمّّمٕم٥م طمدي٨م

ـّ  اًمٜمّس٤مء قمـ غميتخ ُمـ غمقم اًمّردّ  احلدي٨م ُمـ ويستٜمبط  ُمـ وهمػمه

 ذم اًمرّضر ُمٜمٝمؿ حيّمؾ ىمد يم٤من وإن ّّنؿٕ،  اً زهد ُمقالٕا أصٜم٤مف

 ؾطمّم ومٛمتك ، اًمرّضر ؽًمذ طمّمقل غمقم دمٜمّبٝمؿ يتقىّمػ ٙمـًم،  اًمّديـ

 .٤مضم٦محلا سم٘مدر ؽًمذ ُمـ لٞمتٜم٤موٚموم َّٓ وإ اضمتٜمب٧م
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 الحديث الثالث رذر
أّن ظبد افرمحـ بـ ظقٍف , وافزبر ,  ظـ أكس بـ مافٍؽ  -661

ص هلام يف ؽزوٍة هلام , ؾرَخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لإػ رشق َؾ بـ افعقام , صؽقا افؼؿْ 

 ( ). احلرير , ورأيتف ظؾقفام ؿقصِ يف ؿ

 

 .اًمٕمنمة أطمد هرياًمز  ( ظبد افرمحـ بـ ظقف ) : ؿقفف 

 سمـ اًمٕمزى قمبد سمـ أؾمد سمـ ظمقيٚمد اسمـ( وافزبر بـ افعقام : ) ؿقفف 

 وقمدد ، ىميص ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل ُمع جيتٛمع،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقلِ  طمقاري   ، ىميص

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل قمٛم٦مُ  اعمٓمٚم٥م قمبد سمٜم٧م صٗمٞم٦م فوأُم   ، ؾمقاء أسم٤مء ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م

 قمروة قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ وروى ، اهلل قمبد أسم٤م يٙمٜمك ويم٤من

 .ؾمٜملم صمامن اسمـ وهق اًمزسمػم أؾمٚمؿ:  ىم٤مل

ٛمٜم٤من سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اعمٞمؿ احلُ : اًم٘مٛمؾ  (افؼؿؾ  صؽقا) : ؿقفف 

 .سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واًمالم  -ؿمب٦م صٖم٤مر احلٚمؿ 

واحلٛمٜم٤من رضب ، اًم٘مٛمؾ قمٜمد اًمٕمرب هق احلٛمٜم٤من : ىم٤مل أسمق قمبٞمدة 

 اٟمتٝمك.ُمـ اًم٘مردان واطمدهت٤م محٜم٤مٟم٦م 

ُمـ طمّٙم٦ٍم  " ذم رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة قمٜمد اًمبخ٤مريو

 .اًمّٓمري٘ملم أطمد ذم ؿمٕمب٦م لىم٤م ذاويم،  "يم٤مٟم٧م هبام 

__________________ 
ُمـ ـمرق ( 6322)وُمسٚمؿ ( 6636،  6223،  6220،  6226)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 . "ؿمٙمقا  "سمٚمٗمظ  .س قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟم

 . (6266)ومٝمق قمٜمد اًمؽمُمذي . سم٤مًمتثٜمٞم٦م  "ؿمٙمٞم٤م  "أُم٤م ًمٗمظ 
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 يٕمٜمل " اًمّٓمري٘ملم أطمد ذمقمٜمد اًمبخ٤مري  ىمت٤مدة قمـ مّه٤مم رواي٦م وذم

 ." ؾ٘مٛمًما

 اًمّرواة أطمدَ  ؾَّ ٕمًم:  لوىم٤م،  ّٙم٦محلا ومٞمٝم٤م تلًما اًمّرواي٦م اًمّتلم اسمـ ورضّمح

 .وم٠مظمٓم٠م ٤مهلشم٠موّ 

 .لمٚماًمّرضم سم٠مطمد تلمٚمّ ٕمًما إطمدى يٙمقن أن لسم٤مطمتام:  افّداوديّ  ومجع

 ي٘متض ومرادإلوم٤م،  ُمٜمٝمام ٙمؾ  ًم أرظمص أّٟمف ورد ىمد:  ٕمريبّ ًما اسمـ لوىم٤م

 .طمٙمٛم٦م ٙمؾ  ًم أنّ 

 ٦مٚمٕمًما ومٜمسب٧م ؾ٘مٛمًما ُمـ ٧مٚمطمّم ّٙم٦محلا سم٠منّ  ؿعجلا ويؿؽـ:  ٧مٚمىم

 .اًمّسب٥م ؾمب٥م ممإ وشم٤مرةً  اًمّسب٥م ممإ شم٤مرةً 

قمـ ؿمٕمب٦م  همٜمدر قمـ سمِّم٤مر سمـ حمّٛمد رواي٦م ذمقمٜمد اًمبخ٤مري  ووىمع

 ٗمظٚمسم همٜمدر قمـ أمحد أظمرضمف ىمدو،  سم٤مًمِّمّؽ  يمذا "أرظمص أو رظّمص"

ذم  يمام . ؿمٕمب٦م قمـ ويمٞمعٌ  لىم٤م ويمذا،  " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّص "

 .ذم يمت٤مب اًمٚمب٤مس اًمبخ٤مري

 ومرأيتف" مّه٤ممٍ  رواي٦م ذم فًمىمق ُمـ أظمذه ومٙم٠مّٟمف . ربحلسم٤م ( ) شم٘مٞمٞمده وأُّم٤م

 وىمد " ّٙم٦مٍ طمِ  ُمـ اًمّسٗمر ذم " داود أيب رواي٦م ذم ووىمع،  " همزاة ذم ٞمٝمامٚمقم

 وملَ ،  ( حّٙم٦مًمٚم ريرحلا ُمـ لٚمّرضم٤مًم يرظّمص ُم٤م ) ب٤مسٚماًم ذم فًم شمرضمؿ

 .ربحلسم٤م ي٘مّٞمده

 .اًمّراء وومتح ٞمؿجلسم٤م اًمؽّمَج٦م ذم ربحلا أنّ  سمٕمْمٝمؿ ومزقمؿ

 زمٚموي،  ُمٜم٤مؾمب٦مٌ  ٝم٤مدجلا أسمقاب ذم ٤مهل يب٘مك ٓ ّّن٤مٕ،  زقمؿ يمام ٞمسًمو

__________________ 
 (سم٤مب احلرير ذم احلرب ) اًمبخ٤مري طمٞم٨م شمرضمؿ ًمٚمحدي٨م ذم سم٤مب اجلٝم٤مد : أي  (6)
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 .ُمت٘م٤مرسم٤من ربجلوا ّٙم٦محلا إذ،  ب٤مسٚماًم ذم اًمؽّمَج٦م إقم٤مدة ُمٜمف

 .حّٙم٦مًمٚم ضمقازه ُمـ ٤مً ُمستٜمبٓم ٖمزوًما ذم هضمقازَ  اًمّٓمؼمي   ؾوضمٕم

 ُم٤م بسفٚمسم ىمّمد ُمـ أنّ  ّٙم٦محلا سمسب٥م ًمبسف ذم اًمّرظمّم٦م ٧ِم ًمَّ د:  لوم٘م٤م

 .جيقز وم٢مّٟمف ؽًمذ وٟمحق ٕمدوّ ًما حالؾم يمدومع ّٙم٦محلا أذى ُمـ أقمٔمؿ هق

 ريرحلا ًمبس ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب " فًم ومؽمضمؿ بخ٤مريَّ ًما اًمؽّمُمذي   شمبع وىمد

 ."ربحلا ذم

 عضب وظـ،  سم٤مًمّسٗمر خيتّص  ٓ أّٟمف قازجلسم٤م لمٚم٘م٤مئًما ـقم ِمٝمقرعما صمؿّ 

 .حالاًمّّم  اسمـ واظمت٤مره .خيتّص  افّشاؾعّقة

 ذم اًمّراومٕمّل  فٚموٟم٘م،  ّٙم٦محلسم٤م ؽًمذ ُمع " اًمّروض٦م " ذم اًمٜمّقوّي  وظمّّمف

 .٤مً أيْم ٘مٛمؾًما

َّٓ ،  ُمٜمع ُمـ غمقم طمّج٦مٌ  دي٨محلا:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م  يّدقمل أن إ

 .اًمّدقمقى ؽٚمشم شمّمّح  ٓو،  ـاًمّرمح وقمبد سم٤مًمّزسمػم ّمقصّٞم٦مخلا

 ـمريؼ ُمـ ( ) قمس٤ميمر اسمـ ومروى،   قمٛمر ؽًمذ ممإ ضمٜمح ىمد:  ٧مٚمىم

 ىمٛمٞمَص  ٞمدًمقًما سمـ دًمظم٤م غمقم رأى قمٛمر أنّ  ، ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقف اسمـ

،  قمقف سمـ اًمّرمحـ قمبد ىمّّم٦م دًمظم٤م فًم ومذيمر ؟ هذا ُم٤م:  لوم٘م٤م ، طمريرٍ 

 أُمر صمؿّ  ؟ محـاًمرّ  ٕمبدًم ُم٤م ؾُمث ؽًم أو ؟ اًمّرمحـ قمبد ُمثؾ وأٟم٧م:  لوم٘م٤م

َّٓ  صم٘م٤مٌت  رضم٤مًمف . ومٛمّزىمقه طمرضه ُمـ  .٤مً اٟم٘مٓم٤مقم ومٞمف أنّ  إ

  .باشفف يف ػؾافّس  ػؾاخت وؿد

  .٤مً ٘مٚمُمٓم طمٜمٞمٗم٦م وأسمق ٌؽ ًمُم٤م ُمٜمع:  افؼقل إول

__________________ 
 (6/663)ؾمبؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ احلسـ (  6)
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 .ٚمرّضورةًم قازجلسم٤م يقؾمػ وأسمق اًمِّم٤مومٕمّل  لوىم٤م: افؼقل افثاين 

 يستح٥ّم  أّٟمف،  ٤مضمِمقنعما اسمـ قمـ طمبٞم٥م اسمـ طمٙمك:  افؼقل افثافث

 . ربحلا ذم

 اًمّرظمّم٦م ُمثؾ وهق،  ٕمدوّ ًما ره٤مبإل ربحلا ذم ب٤مؾمفًم:  اعُمٝمٚم٥َّم لوىم٤م

  اٟمتٝمك .ربحلا ذم لظمتٞم٤مٓا ذم

 ريرحلا ًمبس ذم ٙمٛم٦محلا أنّ ،  ٖمػمهًم ٤مً شمبٕم اًمٜمّقوّي  ماليم ذم ووىمع

 .ؼمودةًما ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  حّٙم٦مًمٚم

 دومعٍ ًم ومٞمف ٤مّص٦مٍ خل ومٞمف ّٙم٦محلا أنّ  وم٤مًمّّمقاب،  طم٤مر   ريرحلا سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .ؿٚمأقم واهلل .ؾ٘مٛمًميم٤م ّٙم٦محلا قمٜمف شمٜمِم٠م ُم٤م

 ًمبس ذم فًم رظّمص ذيًما أنّ  : " زمّ ٖمزاًمٚم قؾمٞمطًما " ذم وىمع : تـْبقفٌ 

 .ٓمقهٚمَّ وهم ، ٥مٚمٓمعما قمبد سمـ محزة ريرحلا
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 الحديث الرابع رذر
ـاكت أمقال بـل افـضر ما : ؿال ,  ظـ ظؿر بـ اخلطاب  -667

يقجػ ادسؾؿقن ظؾقف بخقٍؾ وٓ رـاٍب ,  لَ ما  ملسو هيلع هللا ىلصف فأؾاء اهلل ظذ رشق

ف ؾيعزل كػؼة أه ملسو هيلع هللا ىلصخافصًا , ؾؽان رشقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لوـاكت فرشق

اهلل ظز  ؾل يف افؽراع وافّسالح , ظّدًة يف شبقشـًة , ثؿ يعؾ ما بؼ

  ( ).رجؾ

 

 اًمّْم٤مد ويمّس اًمٜمّقن سمٗمتح( ـاكت أمقال بـل افـضر  ): ؿقفف 

 .ٞمٝمقدًما ُمـ يمبػمة ٦مٚمىمبٞم هؿ ، ٕمجٛم٦معما

 ، واًمّرضمقع اًمّردّ  ٗملءًما أصؾ ( ملسو هيلع هللا ىلصف فما أؾاء اهلل ظذ رشق) : ؿقفف 

ل وُمٜمف  ، ضم٤مٟم٥م ممإ ضم٤مٟم٥م ُمـ رضمع ّٟمفٕ ٤مً ومٞمئ اًمّزوال سمٕمد اًمّٔمّؾ  ؾُمٛمر

ٞم٧م ٙمّٗم٤مرًما أُمقال ومٙم٠منّ    . ٛم١مُمٜملمًمٚم صؾٕا ذم يم٤مٟم٧م ّّن٤مٕ،  ٤مً ومٞمئ ؾُمٛمر

 غمقم ٙمّٗم٤مرًما ٥مٚمهم وم٢مذا ، ٞمفٚمقم ـم٤مرئ ٙمٗمرًموا صؾٕا هق يامنإلا إذ

 ومٙم٠مّٟمف ُمٜمٝمؿ ٛمقنٚمسعما همٜمٛمف وم٢مذا،  اًمّتٕمّدي سمٓمريؼ ومٝمق ٤ملعما ُمـ رء

  .ؿهل يم٤من ُم٤م ٞمٝمؿًمإ رضمع

 .ػلءفا مكف يف امءؾعفا ػؾواخت

 سمٞم٧م ذم نالجيٕم ؾمقاءٌ  ٛمسخلوا ٗملءًما:  ؽًمُم٤م لىم٤م:  افؼقل إول

__________________ 
،  2032،  6330،  6336،  3230،  0334،  6462،  6233) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من قمـ (  6262) وُمسٚمؿ (  2326

 .قمٛمر 
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  .اضمتٝم٤مده سمحس٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أىم٤مرب ُم٤ممإلا ويٕمٓمل،  ل٤معما

 .ٗملءًما وسملم ٖمٜمٞمٛم٦مًما مخس سملم ٛمٝمقرجلا ومّرق:  افؼقل افثاين

 ذم لمسٛمَّ عما صٜم٤مفٕا ُمـ ومٞمف اهلل قمّٞمٜمف ومٞمام ُمقضقع ٛمسخلا:  لوم٘م٤م

 .همػمهؿ ممإ سمف يتٕمّدى ٓ لٟمٗم٤مٕا ؾمقرة ُمـ ٛمسخلا آي٦م

 ُم٤ممإلا رأي ممإ ُمٍمومف ذم اًمٜمّٔمر يرضمع ذيًما ومٝمق:  ٗملءًما وأُّم٤م

 .ح٦مٚمّمعما سمحس٥م

 وأنّ  ، خيّٛمس ٗملءًما سم٠منّ  . وهمػمه ٜمذرعما ـاسم لىم٤م يمام افّشاؾعلّ  واكػرد

 وأرسمٕم٦م ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما ذم يمام ٛمسخلا مخس فًمو ، ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم أمخ٤مؾمف أرسمٕم٦م

 .ٖمٜمٞمٛم٦مًما ُمـ ٟمٔمػمه٤م ستحّؼ عم ٛمسخلا أمخ٤مس

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق ممإ يمّٚمف ٗملءًما ُمٍمف:  ؿفقرجلا لوؿا

 .ظم٤مّص٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم هذه ومٙم٤مٟم٧م : قمٛمر لسم٘مق واطمتّجقا

 .رسمٕم٦مٕا مخ٤مسٕا يريد سم٠مّٟمف ذيمقرعما قمٛمر ىمقَل  اًمِّم٤مومٕمّل  لوشم٠موّ 

 ملَ :  أي (يقجػ ادسؾؿقن ظؾقف بخقٍؾ وٓ رـاٍب  لَ ما ) : ؿقفف 

 .اًمسػم ذم اإلرساع آجي٤مف وأصؾ،  اجلٞمش سمٖمٚمب٦م ي١مظمذ

  : أؿسام ثةالث ذظ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمع جرةهلا سمٕمد ٙمّٗم٤مرًما ويم٤من

 ، قمدّوه ٞمفٚمقم ئقاًميام ٓو حي٤مرسمقه ٓ أن غمقم ٝمؿقمَ وادَ :  إول ؼسؿاف

  .وىمٞمٜم٘م٤مع واًمٜمّْمػم ىمرئم٦م صم٦مالاًمثّ  ٞمٝمقدًما ـمقائػ وهؿ

  .يم٘مريشٍ  ٕمداوةًما فًم وٟمّمبقا طم٤مرسمقه:  افثاين ؼسؿاف

 ُمـ يمٓمقائػ أُمره ٞمفًمإ يئقل ُم٤م واٟمتٔمروا شم٤مريمقه:  افثافث ؼسؿاف

 .ٕمربًما
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 يمبٜمل ٕمٙمسًموسم٤م ، يمخزاقم٦م ب٤مـمـًما ذم فمٝمقره حي٥ّم  يم٤من ُمـ ؾؿـفؿ

 .سمٙمر

 .ٜم٤موم٘مقنعما وهؿ ٤مً سم٤مـمٜم قمدّوه وُمع،  اً فم٤مهر ُمٕمف يم٤من ُمـ فؿومـ

 ؿمّقال ذم ومح٤مرهبؿ ىمٞمٜم٘م٤مع سمٜمق ٞمٝمقدًما ُمـ ٕمٝمدًما ٟم٘مض ُمـ أّول ومٙم٤من

 اهلل قمبد ُمٜمف وم٤مؾمتقهبٝمؿ ٝمؿٚمىمت وأراد ، طمٙمٛمف غمقم ومٜمزًمقا سمدر وىمٕم٦م سمٕمد

 ممإ ديٜم٦معما ُمـ وأظمرضمٝمؿ ، فًم ومقهبٝمؿ - ٗم٤مءهٚمطم ويم٤مٟمقا - أيبّ  سمـ

 سمـ طمٞمّل  رئٞمسٝمؿ ويم٤من ، اًمٜمّْمػم سمٜمق ٕمٝمدًما ٟم٘مض ؿّ صم. ( ) أذرقم٤مت

 .ٜمدقخلا همزوة سمٕمد ىمرئم٦م ٟم٘مْم٧م صمؿّ  .أظمٓم٥م

 قمروة قمـ اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمر قمـ "ُمّمٜمّٗمف" ذم اًمّرّزاق قمبد أظمرجو

 ؾمّت٦م رأس غمقم - ٞمٝمقدًما ُمـ ـم٤مئٗم٦م وهؿ - اًمٜمّْمػم سمٜمل همزوة يم٤مٟم٧م: 

 ، يٜم٦مدعما سمٜم٤مطمٞم٦م وٟمخٚمٝمؿ ُمٜم٤مزهلؿ ويم٤مٟم٧م ، سمدر وىمٕم٦م ُمـ أؿمٝمر

 ُم٤م ؿهل أنّ  غموقم،  ءالجلا غمقم ٟمزًمقا طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومح٤مسهؿ

 اهلل لوم٠مٟمز،  حالاًمّس  يٕمٜمل .٘م٦مٚمحلا ٓ ُمقالٕوا ُمتٕم٦مٕا ُمـ سمؾإلا ٧مٚمَّ أىم

 ٝمؿحلص٤م طمّتك ٝمؿٚموىم٤مشم،  { نمحلا لوّ ٕ - ىمقًمف ممإ - هلل ؾمّبح } ومٞمٝمؿ

__________________ 
اشمٗمؼ إىمدُمقن قمغم أّن٤م سم٤مًمِم٤مم ، واظمتٚمٗمقا ذم حتديد : سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمسٙمقن ويمّس اًمراء (6)

ومٝمل اًمٞمقم ىمري٦ٌم ُمـ قمٛمؾ طمقران داظمؾ ( أذرع ) وإذا يم٤مٟم٧م أذرقم٤مت هل . .ُمقىمٕمٝم٤م

ورد . .وأٟم٧م شم١مم  دُمِمؼ، رقم٤م ، ؿمامًٓ ، يس٤مر اًمٓمريؼ احلدود اًمسقري٦م ىمرب ُمديٜم٦م د

ذيمره٤م أي٤مم اًمٗمتقح ، عَم٤َّم ىمدم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمِم٤مم ًم٘مٞمف اعم٘مّٚمسقن ُمـ أهؾ أذرقم٤مت 

 ...سم٤مًمسٞمقف واًمرحي٤من

واًمٍمف أُمثؾ ، واًمت٤مء ذم احل٤مًملم  .شمٍمف وٓ شمٍمف: وأذرقم٤مت : ىم٤مل أسمق اًمٗمتح 

 .، ّٕن٤م إْن ومتح٧م زاًم٧م دًٓمتٝم٤م قمغم اجلٛمع ُمٙمسقرة ، وأُم٤م ومتحٝم٤م ومٛمحذور قمٜمدٟم٤م

  .عمحٛمد ذاب رمحف اهلل(  66/  6) اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمسٜم٦م واًمسػمة 
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 ومٞمام ءالضم ؿيّمبٝم ملَ  طؾمبْ  ُمـ ويم٤مٟمقا ، اًمِّم٤مم ممإ هؿالوم٠مضم ءالجلا غمقم

 اًمّدٟمٞم٤م ذم ٕمّذهبؿًم ؽًمذ ٓقًمو،  ءالجلا ٞمٝمؿٚمقم يمت٥م ىمد اهلل ويم٤من ، الظم

 .طمنٍم  أّول ؤهؿالضم ومٙم٤من(  نمحلا لوّ ٕ)  وىمقًمف .واًمّسب٤مء ؾ٘متًمسم٤م

  .اًمِّم٤مم ممإ اًمّدٟمٞم٤م ذم اً طمنم

 .كمّ اًمّسٝمٞم فًمىم٤م ، ٘مّّم٦مًما هذه ذم ٧مًمٟمز أّّن٤م غمقم ؿؾعفا أهؾ واّتػؼ

 اهلل لسمرؾمق ظم٤مّص٦م يم٤مٟم٧م اًمٜمّْمػم سمٜمل أُمقال أنّ  ذم ػقاؾخيت ولَ :  لىم٤م

 سمٞمٜمٝمؿ ي٘مع ملَ  وأّٟمف،  ريم٤مب ٓو سمخٞمؾٍ  يقضمٗمقا ملَ  ٛملمٚمسعما وأنّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص

 .أصالً  ىمت٤مل

  .وأطمدٍ  ُمٕمقٟم٦م سمئر سمٕمد إؾمح٤مق اسمـ فٚموضمٕم:  ىم٤مل اًمبخ٤مري

 ُمـ وهمػمه طمزم سمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد قمـ إؾمح٤مق اسمـ ذيمر وىمد

 سمئر أهؾ ؾىمت عَم٤َّم ُأُمٞم٦َّم سمـ قمٛمرو أقمتؼ اًمّٓمٗمٞمؾ سمـ قم٤مُمر أنّ ،  ؿٚمٕمًما أهؾ

 ومّم٤مدف ديٜم٦معما ممإ قمٛمرو ومخرج ، أُّمف غمقم يم٤مٟم٧م رىمب٦م قمـ ُمٕمقٟم٦م

 سمف يِمٕمر ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ وقمٝمد قم٘مد ُمٕمٝمام قم٤مُمر سمٜمل ُمـ لمٚمرضم

 ومؽميمٝمام قم٤مُمر سمٜمل ُمـ أّّنام ومذيمرا ؟ أٟمتام ممّـ:  قمٛمرو امهل لوم٘م٤م ، قمٛمرو

ـّ  روقمٛم ٝمامٚموم٘مت ٟم٤مُم٤م طمّتك  وم٠مظمؼم ، أصح٤مسمف صم٠مر سمبٕمض فمٗمر أّٟمف وفم

   اٟمتٝمك .وديٜمّٝمامٕ لمٚمىمتٞم ٧مٚمىمت ٘مدًم:  لوم٘م٤م،  ؽًمسمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمٛمرو أنّ  ، قمروة قمـ وومٞمٝم٤م ، أطمد همزوة سمٕمد ُمٕمقٟم٦م سمئر همزوة ظمؼمُ و

 .نميمقنعما وم٠مرسه ، ٛملمٚمسعما ُمع يم٤من اًمّْمٛمرّي  ُأُمٞم٦َّم سمـ

 يستٕمٞمٜمٝمؿ اًمٜمّْمػم ٜملسم ممإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومخرج:  إؾمح٤مق اسمـ لىم٤م

 وسمٜمل اًمٜمّْمػم سمٜمل سملم ويم٤من ، روُم٤من سمـ يزيد طمّدصمٜمل ومٞمام ديتٝمام ذم
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 الظم صمؿّ  .ٟمٕمؿ:  ىم٤مًمقا،  يستٕمٞمٜمٝمؿ أشم٤مهؿ اّم ٚموم ، ػٚموطم قم٘مد قم٤مُمر

:  لىم٤م .٤ملحلا هذه ُمثؾ غمقم دمدوه ـًم إّٟمٙمؿ:  وم٘م٤مًمقا،  سمبٕمضٍ  سمٕمْمٝمؿ

 هذا غمقم يٕمٚمق رضمٌؾ  ـُمَ :  وم٘م٤مًمقا ، ؿهل ضمدار ضم٤مٟم٥م ممإ ٤مً سًمضم٤م ويم٤من

 ؽًمذًم وم٤مٟمتدب ؟ ُمٜمف ويرحيٜم٤م ومٞم٘متٚمف ٞمفٚمقم اًمّّمخرة هذه ٘ملٚمومٞم بٞم٧مًما

 أّٟمف اً ُمٔمٝمر وم٘م٤مم،  اًمّسامء ُمـ ؼمخلا وم٠مشم٤مه يمٕم٥م سمـ ضمح٤مش سمـ قمٛمرو

 ، ديٜم٦معما ممإ ٤مً ُمّسقم ورضمع ، شمؼمطمقا ٓ:  صح٤مسمفٕ لوىم٤م،  طم٤مضم٦م ي٘مض

 وم٠مُمر ، سمف قاح٘مٚموم ، ديٜم٦معما ممإ شمقضّمف أّٟمف وم٠مظمؼموا أصح٤مسمف واؾمتبٓم٠مه

 ." واًمّتحريؼ اًمٜمّخؾ سم٘مٓمع وم٠مُمر ، ومتحّّمٜمقا ، ٞمٝمؿًمإ سػمعموا سمحرهبؿ

 ُمـ ٟم٤مس ويم٤من ، ٞم٤ملٍ ًم ؾم٧ّم  طم٤مسهؿ أّٟمف:  إؾمح٤مق اسمـ وذيمر

 ، ُمٕمٙمؿ ٜم٤مٚمىم٤مشم تؿٚمىمقشم وم٢من ، ومتٜمّٕمقا اصمبتقا أن ٞمٝمؿًمإ سمٕمثقا ٜم٤موم٘ملمعما

 أن ومس٠مًمقا ، يٜمٍموهؿ ؿٚموم اًمّرقم٥م ىمٚمقهبؿ ذم اهلل وم٘مذف ، ومؽمسّمّمقا

  .ؽًمذ غمقم قاحلومّمق سمؾإلا ٧مٚممح ُم٤م ؿهل أنّ  غمقم أرضٝمؿ قمـ خيّٚمقا

 أنّ ،  ٛم٦مٚمُمس سمـ حمّٛمد طمدي٨م ُمـ "ئؾٓاًمدّ " ذم بٞمٝم٘مّل ًما وروى

 صم٦مالصم ءالجلا ذم ٝمؿٚمي١مضّم  أن وأُمره اًمٜمّْمػم سمٜمل ممإ سمٕمثف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .أّي٤مم

 ومحّدصمٜمل:  لىم٤م ، اًمِّم٤مم مموإ ظمٞمؼم ممإ وم٤مطمتٛمٚمقا:  إؾمح٤مق اسمـ لىم٤م

،  زارععموا ٞمؾخلا ُمـ ُمقالٕا قمـ قاٚمضم أّّنؿ،  سمٙمر أيب سمـ اهلل قمبد

َّٓ  ُمٜمٝمؿ ؿٚميس وملَ :  إؾمح٤مق اسمـ لىم٤م .ظم٤مّص٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم ومٙم٤مٟم٧م  إ

  .أُمقاهلام وم٠مطمرزا وه٥م سمـ ؾمٕمٞمد وأسمق قمٛمػم سمـ ي٤مُملم

 قمـ ُمٕمٛمر ممإ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٜمّْمػم سمٜمل ىمّّم٦م ُمردويف اسمـ وروى
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 رضمؾ قمـ ؽًمُم٤م سمـ يمٕم٥م سمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ هللا قمبد أظمؼمين اًمّزهرّي 

 أيبّ  سمـ اهلل قمبد ممإ ىمريش يمّٗم٤مر يمت٥م:  لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أصح٤مب ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سم٢ميقائٝمؿ هيّددوّنؿ سمدر ىمبؾ وصم٤منٕا يٕمبد ممّـ وهمػمه

ـُ  ومٝمؿّ  ، ٕمربًما سمجٛمٞمع يٖمزوهؿ أن ويتققّمدوّنؿ ، وأصح٤مسمف  أيب   اسم

 أطمد يم٤مديمؿ ُم٤م:  لوم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؿوم٠مشم٤مه ، ٛملمٚمسعما لسم٘مت٤م ُمٕمف ـوُمَ 

 ؾمٛمٕمقا اّم ٚموم ، سمٞمٜمٙمؿ سم٠مؾمٙمؿ ٘مقاٚمشم أن يريدون ، ىمريش يم٤مدشمٙمؿ ُم٤م ؾسمٛمث

 ىمريش يمّٗم٤مر يمتب٧م سمدر وىمٕم٦م يم٤مٟم٧م اّم ٚموم .ومتٗمّرىمقا ّؼ حلا قمرومقا ؽًمذ

 وم٠مَجع ، يتٝمّدُمقّنؿ ، ، ّمقنحلوا ٘م٦مٚمحلا أهؾ أّٟمٙمؿ:  ٞمٝمقدًما ممإ سمٕمده٤م

 .ٖمدرًما غمقم اًمٜمّْمػم سمٜمق

 ٘م٤مكٚموي أصح٤مسمؽ ُمـ صم٦مالصم ذم ٞمٜم٤مًمإ اظمرج:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ممإ وم٠مرؾمٚمقا

 ٞمٝمقدًما ؾوم٤مؿمتٛم .ؾومٗمٕم .اشّمبٕمٜم٤مك سمؽ آُمٜمقا وم٢من ، امئٜم٤مٚمقم ُمـ صم٦مالصم

 ُمـ ٤مهل أخ ممإ اًمٜمّْمػم سمٜمل ُمـ اُمرأة ٧مٚموم٠مرؾم ٜم٤مضمرخلا غمقم صم٦مالاًمثّ 

 أن ىمبؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أظمقه٤م وم٠مظمؼم ، اًمٜمّْمػم سمٜمل سم٠مُمر ختؼمه ؿٚمُمس ٟمّم٤مرٕا

 همدا صمؿّ  ، يقُمف ومحٍمهؿ ٙمت٤مئ٥مًمسم٤م وصّبحٝمؿ ، ومرضمع ، ٞمٝمؿًمإ يّمؾ

 ، اًمٜمّْمػم سمٜمل ممإ قمٜمٝمؿ وم٤مٟمٍمف ومٕم٤مهدوه ومح٤مسهؿ ىمرئم٦م سمٜمل غمقم

َّٓ  سمؾإلا ٧مٚمأىم ُم٤م ؿهل أنّ  غموقم ءالجلا غمقم ٟمزًمقا طمّتك ٝمؿٚموم٘م٤مشم  حالاًمّس  إ

 سم٠ميدهيؿ سمٞمقهتؿ خيّرسمقن ومٙم٤مٟمقا ، سمٞمقهتؿ أسمقاب طمّتك وم٤مطمتٛمٚمقا ،

 ؽًمذ ؤهؿالضم ويم٤من ، ظمِمبٝم٤م ُمـ يقاوم٘مٝمؿ ُم٤م قنوحيٛمٚم ، ومٞمٝمدُمقّن٤م

 شمٗمسػمه " ذم محٞمدٍ  سمـ قمبد أظمرضمف ويمذا " ٤ممـاًمِّم  ممإ اًمٜم٤ّمس طمنم أّول

  .اًمّرّزاق قمبد قمـ "
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 طمدي٨م ٘مّّم٦مًما هذه ذم ٞمسًم أّٟمف زقمٛمف ذم اًمّتلم اسمـ غمقم ردّ  ؽًمذ وذم

  .سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

 سمٜمل همزوة ؾمب٥م أنّ  ُمـ،  إؾمح٤مق اسمـ ذيمر مم٤ّم أىمقى ومٝمذا:  ٧مٚمىم

ـَ  واومؼ ٙمـًم ، لمٚماًمّرضم دي٦م ذم يٕمٞمٜمقه أن ملسو هيلع هللا ىلص بفٚمـم اًمٜمّْمػم  إؾمح٤مق اسم

  .ؿٚمأقم وم٤مهلل ، ٖم٤مزيعما أهؾ ضمؾ  

 سمف ٖمدرًمسم٤م مّهٝمؿ ُمـ ذيمر ُم٤م اًمٜمّْمػم سمٜمل ءالإضم ؾمب٥م أنّ  صمب٧م وإذا

 قمٛمرو كَم ىمتٞم دي٦م ذم هبؿ ٞمستٕملمًم ٞمٝمؿًمإ ضم٤مء ُم٤م قمٜمد وىمع إّٟمام وهق،  ملسو هيلع هللا ىلص

 أطمد سمٕمد يم٤مٟم٧م ُمٕمقٟم٦م سمئر نّ ٕ ، ٤مقإؾمح اسمـ لىم٤م ُم٤م شمٕملّم  ، ُأُمٞم٦َّم سمـ

  .ّتػاقٓبا

 ىمّّم٦م ذم ذيمر ُم٤م ٓقًمو ، اًمّزهرّي  لىم٤م ُم٤م ومرضّمح كمّ اًمّسٝمٞم وأهمرب

 .ؿٚمأقم واهلل ، اًمّرضمٞمع همزوة ذم ؽًمذ يٙمقن أن ُمٙمـٕ ُأُمٞم٦َّم سمـ قمٛمرو

 ىمد اهلل إنّ  "وًمٚمبخ٤مري  ( خافصاً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لوـاكت فرشق) : ؿقفف 

 سم ٗملءًما هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص فًمرؾمق ظمّص 
ٍ
 ملَ  سمخ٤مّص٦مٍ  " ؿٚمُمس رواي٦م ذمو،  " ٌمء

 ." همػمه هب٤م صخيّم

 اًمٜمّبّل  يم٤من " ذم اًمبخ٤مري.  اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمرٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وذم

 صمٛمر:  أي " ؾمٜمتٝمؿ قتىم فٚمهٕ وحيبس،  اًمٜمّْمػم سمٜمل ٟمخؾ يبٞمع ملسو هيلع هللا ىلص

 .ؾاًمٜمّخ

 يم٤مٟم٧م : ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ـمريؼ ُمـ داود أيب رواي٦م ذم

 سمٜمق وم٠مُّم٤م.  وومدك ، وظمٞمؼم ، اًمٜمّْمػم سمٜمق:  صٗم٤مي٤م ثالصم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمقًم

 ، ؾاًمّسبٞم سمٜم٤مءٕ ٤مً طمبس ومٙم٤مٟم٧م ومدك وأُّم٤م ، ٜمقائبفًم ٤مً طمبس ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمّْمػم
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 ؾومْم وُم٤م ، فٚمأه ٜمٗم٘م٦مًم اً ضمزء ىمّسؿ صمؿّ  ٛملمٚمسعما سملم ومجّزأه٤م ظمٞمؼم وأُّم٤م

  .ٝم٤مضمريـعما وم٘مراء ذم فٚمضمٕم ُمٜمف

 وذم ٝم٤مضمريـعما ٘مراءوم ذم ؿي٘مس أن لطمتامٓ سمٞمٜمٝمام شمٕم٤مرض ٓو

 ؿٚمُمس قمٜمد ُمٕمٛمر رواي٦مًم ُمٗمّّسٌ  ًمؽوذ ، ٙمراعًموا حالاًمّس  ُمِمؽمي

 أيب رواي٦م ذم داود أسمق وزاد،  "اهلل ُم٤مل جمٕمؾ ُمٜمف سم٘مل ُم٤م وجيٕمؾ"

 ." فٚمسمٗمْم ويتّمّدق فٚمأه غمقم يٜمٗمؼ ويم٤من" ذيمقرةعما بخؽمّي ًما

 غمقم ُمرهقٟم٦م ودرقمف شمقذّم  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕم٤مرض ٓ وهذا

 ذم صمؿّ  ؾمٜمتٝمؿ ىمقت فٚمهٕ يّدظمر يم٤من سم٠مّٟمف بقـفام ؿعُي  ّٟمفٕ .( )ؿمٕمػم

  إظمراج ممإ يٓمرىمف ـعم حيت٤مج اًمّسٜم٦م لـمق
ٍ
 ممإ ومٞمحت٤مج ، ومٞمخرضمف ُمٜمف رء

 .ناؾمتدا ؽًمذٚموم ، قمقضف ُمٜمٝم٤م ي٠مظمذ ُمـ يٕمّقض أن

 دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م(  ف شـةً ؾيعزل كػؼة أه ملسو هيلع هللا ىلصؾؽان رشقل اهلل  ): ؿقفف 

 ُم٤م اًمّسٞم٤مق وذم،  ؾمٜم٦م ىمقت ؾهًمأل ّدظم٤مرٓا ضمقاز دي٨محلا ذم:  ٕمٞمدًما

 ( )" ٖمدٍ ًم ٤مً ؿمٞمئ يّدظمر ٓ يم٤من " طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف ؿعجلا ُمٜمف ي١مظمذ

 قًمو ، ٖمػمهًم ّدظم٤مرٓا غمقم ب٤مبًما وطمدي٨م،  ٜمٗمسفًم ّدظم٤مرٓا غمقم ومٞمحٛمؾ

ـّ ًم ، ُمِم٤مريم٦م ؽًمذ ذم فًم يم٤من  طمّتك دوٟمف ّدظم٤مرٓسم٤م ٘مّمدعما أّّنؿ ٕمٜمكعما ٙم

__________________ 
م ذم سم٤مب اًمرهـ رىمؿ ( 6)  ( 630) اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدر

واسمـ طمب٤من ذم ( 0/64) "اًمِمٕم٥م"واًمبٞمٝم٘مل ذم ( 6026)أظمرضمف اًمؽمُمذي ( 6)

 "ذح اًمسٜم٦م"واًمبٖمقي ذم ( 6236) "اعمخت٤مرة"واعم٘مدد ذم ( 2062) "صحٞمحف"

 .سمف ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ( 60/660)

وىمد روي هذا احلدي٨م قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ، هذا طمدي٨ٌم همري٥ٌم : وىم٤مل اًمؽمُمذي  

 .ُمرؾمالً  ملسو هيلع هللا ىلصصم٤مسم٧م قمـ اًمٜمبل 

 .وهٌؿ ُمٜمف وهق .قمزى احلدي٨َم اًمِم٤مرح رمحف اهلل ذم ُمقضع آظمر عمسٚمؿ: شمٜمبٞمف      
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 .يّدظمر ملَ  يقضمدوا ملَ  قًم

 غمقم زاد ُم٤م سمٕمْمٝمؿ أو ضمٕمٚمقا اًمّٓمري٘م٦م س٤منًم غمقم ٛمقنٚمتٙمعموا:  لىم٤م

  .اٟمتٝمك .اًمّتقيّمؾ ـمري٘م٦م قمـ ٤مً ظم٤مرضم اًمّسٜم٦م

 ضمقاز غمقم دي٨محلسم٤م لاؾمتد طمٞم٨م اًمّٓمؼمّي  غمقم اًمّردّ  ممإ إؿم٤مرة وومٞمف

 شم٘مٞمٞمد اًمِّمٞمخ فٚمٟم٘م ذيًما وذم ، ؽفذ مـع ـد اً ؾالخ ٤مً ٘مٚمُمٓم ّدظم٤مرٓا

 .دقارًما خؼمًمٚم ٤مً اشّمب٤مقم سم٤مًمّسٜم٦م

 رضورة ُمـ ضم٤مء إّٟمام سم٤مًمّسٜم٦م اًمّت٘مٞمٞمد ؾسم ، ىمقّي  اًمّٓمؼمّي  لٓاؾمتد ٙمـًم

َّٓ  حيّمؾ يٙمـ ملَ  يّدظمر يم٤من ذيًما نّ ٕ،  قاىمعًما  ، اًمّسٜم٦م ممإ اًمّسٜم٦م ُمـ إ

 حيّمؾ ٓ يم٤من يّدظمر مم٤ّم ٤مً ؿمٞمئ أنّ  ىمّدر قٚموم ، اً ؿمٕمػم وإُّم٤م اً متر إُّم٤م يم٤من ّٟمفٕ

 َّٓ  ، ؽًمذ ؾضمٕ ّدظم٤مرٓا ضمقاز ٤ملحلا ىمت٣مٓ ؾمٜمتلم ممإ ؾمٜمتلم ُمـ إ

  .ؿٚمأقم واهلل

 رسّمام اًمّسٜم٦م ـمقل ذم ومٙم٤من فًمٕمٞم٤مًم ؾمٜم٦م ىمقت حيتبس يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف وُمع

 ودرقمف ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤مت ؽًمذًمو ، قمٜمف ويٕمّقضٝمؿ ٞمفٚمقم يرد ـعم ُمٜمٝمؿ اؾمتجّره

 ( ) .فٚمهٕ ٤مً ىمقشم اىمؽمضف ؿمٕمػم غمقم ُمرهقٟم٦م

 .افّسقق مـ يشسيف ـد ؼقتفا اّدخار جقاز يف ػؾواخت

 ّٟمفٕ ومٞمف طمّج٦م ٓو ، دي٨محلا هبذا واطمتّجقا ؿقم أجازه:  ضقمٞم٤م لىم٤م

َّٓ  ؿقم ومـعف ، رضٕا ُمٖمؾ   ُمـ يم٤من إّٟمام  ، سم٤مًمّسٕمر يرّض  ٓ يم٤من إن إ

 .سم٤مًمٜم٤ّمس ٤مً إروم٤مىم ُمّتجف وهق

 جيقز الوم َّٓ وإ ، اًمّْمٞمؼ طم٤مل ذم يٙمـ ملَ  إذا فالظمتٓا هذا حمّؾ  صمؿّ 

__________________ 
م ذم اًمبٞمقع سمرىمؿ ( 6)  (  630) اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدر
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 .أصالً  ٦مًم٤محلا ؽٚمشم ذم ّدظم٤مرٓا

اهلل ظز  ؾ, ظّدًة يف شبق بؼل يف افؽراع وافّسالح ثؿ يعؾ ما) : ؿقفف 

 .اخلٞمؾ جلٛمٞمع اؾمؿ اًمراء وختٗمٞمػ اًمٙم٤مف سمْمؿ اًمٙمراع (جؾ و

ـّ عماو ُمـ  .اًمدرىم٦م : أي . سمٙمّس اعمٞمؿ وومتح اجلٞمؿ وشمث٘مٞمؾ اًمٜمقن : ج

يمام روى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح قمـ . ح الت اًمّس ٦ٓم آٚمَج

 اطمبس:  زم لىم٤م قمٛمر أنّ  ٓقًم:  لوم٘م٤م، ده درىم٦ٌم أّٟمف يم٤مٟم٧م قمٜم،  اسمـ قمٛمر

 .ديٓأو بٕمصًم اًمّدرىم٦م هذه قمٓمٞم٧مٕ،  طمؽالؾم

 دومع ُمـ يتخّٞمؾ أّن اخّت٤مذه هذه ( )وضمف هذه اًمؽماضمؿ  :ٜمػم عماسمـ ا لىم٤م

 يْمّٞمؼ ٙمـًمو،  ٘مدرًما يردّ  ٓ ذرحلا أنّ  ّؼ حلوا،  ؾاًمّتقيمّ  يٜم٤مذم تٓٔا

 .بنمًما ٞمفٚمقم بعـمُ  ٤معمِ  قؾمقؾم٦مًما ؽًمُمس٤م

__________________ 
يم٤من : صمؿ روى طمدي٨م أٟمس . سم٤مب اعمجـ وُمـ يؽّمس سمؽمس ص٤مطمبف : ىم٤مل اًمبخ٤مري ( 6)

س سمؽمس ص٤مطمبف  ذم يمّس اًمبٞمْم٦م قمغم رأس رؾمقل اهلل . ؾمٝمؾ  وطمدي٨َم . أسمق ـمٚمح٦م يتؽمَّ

 .صمؿ ذيمر طمدي٨م اًمب٤مب . ملسو هيلع هللا ىلص 
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 الحديث الخامس رذر
ما ضّؿر  ملسو هيلع هللا ىلصأجرى افـبّل : ؿال ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -668

ـ افّثـّقة يضّؿر م لَ ػقاء إػ ثـّقة افقداع , وأجرى ما , مـ احلْ  ؾمـ اخلق

  .وــت ؾقؿـ أجرى: ؿال ابـ ظؿر  .إػ مسجد بـل زريٍؼ 

شتٌة , ومـ  مخسة أمقاٍل أو: ـّقة افقداع ػقاء إػ ثمـ احلْ : ؿال شػقان 

 ( ).مقٌؾ : ة افقداع إػ مسجد بـل زريٍؼ ثـق

 

وهلام ُمـ رواي٦م ُمقؾمك  ( ؾما ضّؿر مـ اخلق ملسو هيلع هللا ىلصأجرى افـبّل ) : ؿقفف 

 اًمتل سم٤مخلٞمؾ ؾم٤مسمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَّ  ، سمـ قم٘مب٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر

 .ٕمجٛم٦معما اًمّْم٤مد ؾمٙمقنو فًمأوّ  سمْمؿّ  .أضٛمرت ىمد

 ٗمٝم٤مٚمقم ؾٚم٘ميُ  صمؿّ ،  وشم٘مقى ٛمـشمس طمّتك ٞمؾخلا ػٚمٕمشمُ  أن سمف رادعموا

 وم٢مذا،  ومتٕمرق حتٛمك طمّتك لالجلسم٤م وشمٖمِّمك ٤مً سمٞمت وشمدظمؾ،  ٘مقتًما سم٘مدر

 .ريجلا غمقم وىمقي٧م ٛمٝم٤محل ظمّػ  قمرىمٝم٤م ضمّػ 

 .سمٛمٕمٜم٤مه وهق " ؾم٤مسمؼ " رواي٦م إظمرىاًم ذمو " أضمرى " ومٞمٝم٤م وىمقًمف

 وسم٤مًمتحريؽ،  ُمّمدر اعمقطمدة وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح ؼبْ اًمسَّ : تؽؿقؾ 

 .ًمذًمؽ يقضعي ذاًم اًمرهـ

 وُمدّ  حتت٤مٟمّٞم٦م سمٕمده٤م ٗم٤مءًما وؾمٙمقن ٦مٚمٝمٛمعما سمٗمتح ( ػقاءمـ احلْ  ): ؿقفف 

__________________ 
ُمـ ( 6323)وُمسٚمؿ ( 2436،  6266،  6263،  6260،  363)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 .وىمقًمف هذا ذيمره اًمبخ٤مري دون ُمسٚمؿ . وؾمٗمٞم٤من هق اًمثقري 
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 .٘مٍمًما وجيقز. ( ) ضمٝم٦مٍ  ُمـ ديٜم٦معما ظم٤مرج ُمٙم٤منٌ : 

 قمٞم٤مض وطمٙمك،  ٗم٤مءًما غمقم اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م ٞم٤مءًما شم٘مديؿ ٤مزُمّل حلا وطمٙمك

 .وظمّٓم٠مه . فًمأوّ  ضؿّ 

 . رضٕا ذم ارشمٗمع ُم٤م اًمّثٜمّٞم٦م ( إػ ثـّقة افقداع) : ؿقفف 

 .ؾبجلا ذم اًمّٓمريؼ:  ؾوؿق

 ُمع ظمرضم٧م أيّن  أذيمر :ىم٤مل ، سمـ يزيد  اًمّس٤مئ٥م قمـوأظمرج اًمبخ٤مري 

 . شمبقك همزوة ُمـ ُم٘مدُمف اًمقداع صمٜمّٞم٦م ممإ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ّ٘مكٚمٟمت اًمّّمبٞم٤من

 ضمٝم٦م ُمـ قداعًما صمٜمّٞم٦م:  لوىم٤م،  ٘مّٞمؿًما سمـا وشمبٕمف هذا اًمّداودّي  أٟمٙمرو

 . ٖمربعموا نمقعميم٤م ٚمٝم٤مُم٘م٤مسم هل ؾسم،  شمبقك ضمٝم٦م ُمـ ٓ ُمّٙم٦م

َّٓ :  لىم٤م  .ٝم٦مجلا ؽٚمشم ذم أظمرى صمٜمّٞم٦مٌ  هٜم٤مك يٙمقن أن إ

 ممإ س٤مومرعما ظمروج يٙمقن أن ج٤مزحلا ضمٝم٦م ُمـ يمقّن٤م يٛمٜمع ٓ:  ٧مٚمىم

 روجخلوا صمٜمّٞم٦مٍ  ُمـ ُمّٙم٦م لدظمق ذم يمام واضٌح  وهذا،  ضمٝمتٝم٤م ُمـ اًمِّم٤مم

 .واطمدةٍ  ـمريٍؼ  ممإ مه٤مالويٜمتٝمل يم،  أظمرى ُمـ ُمٜمٝم٤م

 ومقائد " ذم ورّويٜم٤مه ، " ّمٓمٗمكعما ذف " ذم دٍ ؾمٕمٞم أسمق وأظمرج

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؾدظم عَم٤َّم : ٤مً ُمٜم٘مٓمٕم قم٤مئِم٦م سمـ اهلل قمبٞمد ـمريؼ ُمـ " ٕمّل ٚمَ خْلِ ا

 :  ـٚمي٘م ئدٓقًما ؾضمٕم ديٜم٦معما

 .داع هلل دقم٤م ُم٤م ٞمٜم٤مٚمقم اًمِّمٙمر وضم٥م     قداعًما صمٜمّٞم٦م ُمـ ٞمٜم٤مٚمقم بدرًما عٚمـم

 .اً ُمّمّٖمر - اًمّزاي سمت٘مديؿ - زريؼ ( إػ مسجد بـل زريٍؼ  ): ؿقفف 

 ، ومٞمٝم٤م اعُمّمكمر  أو سم٤مٟمٞمٝم٤م ممإ س٤مضمدعما إض٤موم٦م ضمقاز ُمٜمف ويستٗم٤مد

__________________ 
 .ووادي احلٗمٞم٤مء ُمـ اجلٝم٦م اًمِمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م .سمٞم٤مض سم٤مٕصؾ (6)
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 بخ٤مريًما أورد وإّٟمام .أرسم٤مهب٤م ممإ ؼمّ ًما أقمامل إض٤موم٦م ضمقاز سمف تحؼٚموي

  .اطمتامًٓ  ومٞمف أنّ  غمقم ٞمٜمّبفًم ( ) ؾمتٗمٝم٤ممٓا ٗمظٚمسم اًمؽّمَج٦م

 هذه نشمٙمق سم٠من . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  فٛمَ ٚمِ قم ىمد ؽًمذ يٙمقن أن:  حيتؿؾ إذ

 .زُمٜمف ذم وىمٕم٧م ض٤موم٦مإلا

 .سمٕمده طمدث مم٤ّم ؽًمذ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 .قازجلا غمقم ؿفقرجلوا .أفمٝمر ّولٕوا

 أّٟمف ، قمٜمف ؿمٞمب٦م أيب اسمـ رواه ومٞمام . افـّخعلّ  إبراهقؿ ؽًمذ ذم ػًمخ٤معموا

 فًم٘مقًم نالوم سمٜمل غمَّ ُمّم:  وي٘مقل،  نالوم سمٜمل ُمسجد ي٘مقل أن يٙمره يم٤من

 .{ هلل س٤مضمدعما وأنّ  } ممشمٕم٤م

 .ؽٚمُم ٓ متٞمٞمز إض٤موم٦م هذا ُمثؾ ذم ض٤موم٦مإلا أنّ :  وضمقاسمف 

 وأنّ  "ذم رواي٦م هلام  ( وــت ؾقؿـ أجرى: ؿال ابـ ظؿر  ): ؿقفف 

 ـمريؼ ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا وزاد،  " هب٤م ؾم٤مسمؼ ممّـ يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمبد

 : آظمره ذمقمـ قمبٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع  اًمّثقرّي  قمـ - زرقٕا وهق - إؾمح٤مق

  .اً ضمدار ومرد يب ومقصم٥م،  أضمرى ومٞمٛمـ ويمٜم٧م:  قمٛمر اسمـ لىم٤م

 ومسب٘م٧م : ومٞمف لوىم٤م .ٟم٤مومعٍ  قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس وأظمرضمف

 سجدعما يب ضم٤موز:  أي . زريؼ سمٜمل ُمسجد ٗمرسًما يب َػ ومٓمٗمَّ  اًمٜم٤ّمس

  .دّ حلا جم٤موزة اًمّتٓمٗمٞمػ وأصؾ،  ٖم٤مي٦مًما هق يم٤من ذيًما

مخسة أمقاٍل أو : ـّقة افقداع مـ احْلػقاء إػ ث: شػقان  ؿال ): ؿقفف 

 اًمّثقرّي  هق ؾمٗمٞم٤من (مقٌؾ : ة افقداع إػ مسجد بـل زريٍؼ , ومـ ثـقِّ  شتةٌ 

__________________ 
 (؟ ٍن السم٤مب هؾ ي٘م٤مل ُمسجد سمٜمل وم) اًمّمالة سم٘مقًمف ذم يمت٤مب  (6)
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 .وهق ُمقصقل سم٤مإلؾمٜم٤مد اعمذيمقر ،

 سملم يم٤من ومٙمؿ:  عمقؾمك ٘مٚم٧موم، وًمٚمبخ٤مري قمـ أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري 

 شمْمٛمر، ملَ  اًمتل اخلٞمؾ سملم وؾم٤مسمؼ - ؾمبٕم٦م أو أُمٞم٤مل ؾمت٦م:  ىم٤مل ؟ ذًمؽ

 ومٙمؿ:  ىمٚم٧م ، زريؼ سمٜمل ُمسجد أُمده٤م ويم٤من،  اعاًمقد صمٜمٞم٦م ُمـ وم٠مرؾمٚمٝم٤م

َّٓ  . ٟمحقه أو ُمٞمؾ:  ىم٤مل ؟ ذًمؽ سملم  سملم اًمتل اعمس٤موم٦م ذم ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أنّ  إ

 وهق،  ؾمبٕم٦مٌ  أو ؾمّت٦مٌ :  ُمقؾمك وىم٤مل،  ؾمّت٦مٌ  أو مخس٦مٌ :  واًمّثٜمّٞم٦م احلٗمٞم٤مء

 .ٟمحقه أو ُمٞمؾ : اًمّث٤مٟمٞم٦م اعمس٤موم٦م ذم ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل،  ىمري٥ٌم  اظمتالٌف 

 إدراج . قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  واي٦مر ذم وىمع وىمد

 " وسم٤معمٞمؾ سم٤مًمّسّت٦م " واخلؼم اخلؼم ٟمٗمس ذم ذًمؽ

 ٞمٝمؿٚمقم لومٓم٤م } .هم٤مي٦م:  اً أُمد وىمقًمف:  اًمبخ٤مري ل٤مىم،  ٖم٤مي٦مًما ُمدٕوا

 ؾأه ظـد قفؾظ مّتػٌؼ  وهق " ج٤مزعما " ذم قمبٞمدة أيب شمٗمسػمُ  وهق { ُمدٕا

 .افّؾغة

  ( ).دُمَ َٕ ا غمقم مماؾمتق إذا ادقجلا ؼبْ ؾَم :  اًمٜم٤ّمسمٖم٦م لىم٤م

 ُمـ ؾسم ٕمب٨مًما ُمـ ٞمسًم وأّٟمف،  س٤مسم٘م٦معما ُمنموقمّٞم٦م دي٨محلا وذم

 هب٤م ٟمتٗم٤معٓوا ٖمزوًما ذم ٘م٤مصدعما حتّمٞمؾ ممإ ٦مٚمقصعما حٛمقدةعما اًمّري٤مض٦م

 ب٤مقم٨مًما سمحس٥م سم٤مطم٦مإلوا ؾمتحب٤مبٓا سملم دائرةٌ  وهل،  ٤مضم٦محلا قمٜمد

 .ؽًمذ غمقم

 ُمـ وهمػمه٤م ؾٞمخلا غمقم س٤مسم٘م٦معما ضمقاز ذم فالخ ٓ:  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 ٤معمَِ  ح٦مٚمؾمٕا واؾمتٕمامل سم٤مًمّسٝم٤مم اًمؽّماُمل ويمذا،  ىمدامٕا غموقم اًمّدواّب 

__________________ 
َّٓ وصدر اًمبٞم٧م     (6)  ( 363/  63) اًمٚمس٤من  .. .عمِْثٚمَِؽ َأو َُمـ َأٟم٧م ؾم٤مسمُِ٘مف إ
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 .ربحلا غمقم اًمّتدري٥م ُمـ ؽًمذ ذم

 ؾٞمخلسم٤م اؾمتحب٤مهب٤م اظمتّم٤مص خيٗمك ٓو ٞمؾخلا إضامر ضمقاز وومٞمف

  .ٖمزوًمٚم ٕمّدةعما

 ٟمسب٦م ٞمفووم،  س٤مسم٘م٦معما قمٜمد ٟمتٝم٤مءٓوا سمتداءٓسم٤م مالقمإلا ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

 .أسم٤مح أو أُمر:  أي " ؾم٤مسمؼ " فًمىمق نّ ٕ سمف ُمرٔا ممإ ؾٗمٕمًما

 شمرضمؿ ٙمـًم،  ؽًمذ غمقم ٛمراهٜم٦مًمٚم دي٨محلا هذا ذم يتٕمّرض ملَ  : بقفٌ تـْ 

 ." ؾٞمخلا غمقم راهٜم٦معما سم٤مب " فًم اًمؽّمُمذّي 

 ٙمؼّم عما - قمٛمر سمـ اهلل قمبد رواي٦م ُمـ أمحد أظمرضمف ُم٤م ممإ أؿم٤مر فٚمَّ ٕمًمو

 .وراهـ ؾٞمخلا سملم ؾم٤مسمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أنّ ،  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ -

 .قمقضٍ  سمٖمػم س٤مسم٘م٦معما ضمقاز غمقم شم٘مّدم يمام امءؾعفا أمجع وؿد

 .ؾواًمٜمّّم ٤مومرحلوا ّػ خلا غمقم وافّشاؾعلّ  ؽفما ىمٍمه٤م ٙمـًم

 .ؾٞمخلسم٤م امءؾعفا بعض وخّصف

 .رء ؾيم ذم ظطاء وأجازه

 تس٤مسم٘ملمعما همػم ُمـ يٙمقن أن سمنمط سمٕمقضٍ  ضمقازه٤م غمقم واّتػؼقا

 .ومرس ُمٕمٝمؿ فًم يٙمقن ٓ طمٞم٨م ُم٤ممإل٤ميم

 إذا ويمذا،  تس٤مسم٘ملمعما ُمـ ٤مٟمبلمجلا أطمد ُمـ يٙمقن أن ؿفقرجلا وجّقز

 ٕم٘مدًما ٞمخرجًم ٤مً ؿمٞمئ قمٜمده ُمـ خيرج ٓ أن سمنمط ، ؾٚمر حُم  ٨ٌم ًمصم٤م ُمٕمٝمام يم٤من

 أظمذَ  ٥مٚمهم ـومٛمَ  ٤مً ؾمب٘م ُمٜمٝمام يمؾ   رجخُي  أن وهق،  ٘مامرًما صقرة قمـ

 .مـعف ذظ ؾاّتػؼقا اًمّسب٘ملم

 سٚمجم ذم اًمّسبؼ يتحّ٘مؼ ٓ يٙمقن أن ؾٚمر حاعمُ  ذم ذط ُمـ:  ؿومـف
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 ( ).اًمّسبؼ

__________________ 
ُمـ طمدي٨م ( 63662)واإلُم٤مم أمحد ( 6322)واسمـ ُم٤مضمف ( 6624)أظمرج أسمق داود ( 6)

ُمـ أدظمؾ ومرؾم٤ًم سملم ومرؾملم ، وهق ٓ ي٠مُمـ أن يسبؼ ، ومٚمٞمس سم٘مامر ، : أيب هريرة رومٕمف 

 .وؾمٜمده ضٕمٞمػ .ؾملم ، وهق ي٠مُمـ أن يسبؼ ، ومٝمق ىمامروُمـ أدظمؾ ومرؾم٤ًم سملم ومر

 .رواه ُمْٕمٛمٌر وؿُمٕمْٞم٥ٌم وقمِ٘مٞمٌؾ قمـ اًمزهري قمـ رضم٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ىم٤مل أسمق داود 

  .وهذا أصح قمٜمدٟم٤م

 .ذم يمالُمف قمغم ذوط اًمسبؼ ( : 6/060) "طم٤مؿمٞم٦م اًمروض"ىم٤مل ذم 

اخلروج قمـ ( ٤مُمس واخل) يمقن اًمٕمقض ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمب٤مطم٤ًم ، سمال ٟمزاع ،  . واًمنمط اًمراسمع

٤م ُمـ همػم اعمتس٤مسم٘ملم ومبال ٟمزاع ، وُمـ أطمدمه٤م قمٜمد اجلٛمٝمقر ، وأُم٤م ُمٜمٝمام  ؿُمبف اًم٘مامر ، وم٠مُمَّ

 .إٓ سمٛمحٚمرؾ ، وأضم٤مزه اًمِمٞمخ وشمٚمٛمٞمذه وهمػممه٤م ُمـ همػم حمٚمرؾ: وم٘مٞمؾ 

قمدم اعمحٚمؾ أومم ، وأىمرب إمم اًمٕمدل ، ُمـ يمقن اًمسبؼ ُمـ ( :  اًم٘مٞمؿأي اسمـ ) وىم٤مل 

سمٚمغ ذم حتّمٞمؾ ُم٘مّمقِد يمٍؾ ُمٜمٝمام ، وهق سمٞم٤من قمجز أظمر ، وأيمؾ اعم٤مل هبذا أطمدمه٤م ، وأ

أيمؾ ًمٚمامل سمحؼ ، وأن هذا اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمسٚمٛملم ُم٠مُمقر سمف ، وًمٞمس ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٤م 

يقضم٥م حتريؿ يمؾ خم٤مـمرة ، وأنَّ اعمٞمّس واًم٘مامر ُمٜمف مل حيرم سمٛمجرد اعمخ٤مـمرة ، سمؾ ٕٟمف 

 .ة اعمتْمٛمٜم٦م ًمفأيمؾ ًمٚمامل سم٤مًمب٤مـمؾ ، أو ًمٚمٛمخ٤مـمر

سمؾ ُمـ  .ملسو هيلع هللا ىلصإٟمف ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٜمبل :  "ُمـ أدظمؾ ومرؾم٤ًم سملم ومرؾملم" وم٘م٤مل ذم ظمؼم 

يمالم ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ، وضمقازه سمٖمػم حمٚمرؾ هق ُم٘مت٣م اعمٜم٘مقل قمـ أيب قمبٞمدة سمـ 

اجلراح ، وُم٤م قمٚمٛم٧ُم ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اؿمؽمط اعمحٚمرؾ ، وإٟمام هق ُمٕمروف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

  .ٓ ٟم٠مظمذ سم٘مقل ؾمٕمٞمد: اًمٜم٤مس ، وهلذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ  اعمسٞم٥م ، وقمٜمف شمٚم٘م٤مه

وىم٤مل رضمؾ قمٜمد ضم٤مسمر  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٜمبل : وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمه ُمـ احلٗم٤مظ 

 .هؿ يم٤مٟمقا أقمػَّ ُمـ ذًمؽ: إنَّ أصح٤مب حمٛمد ٓ يرون سم٤مًمدظمٞمؾ سم٠مؾم٤ًم ، وم٘م٤مل : سمـ زيد 

ا أقمػ ُمـ أن حيت٤مضمقا إمم اٟمٔمر إمم وم٘مف اًمّمح٤مسم٦م وضمالهلؿ ، أّنؿ يم٤مٟمق: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 .وذيمر اعمذاه٥م . دظمٞمؾ ، وٟمحـ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل ضم٤مسمر

وٟمتقمم قمٚمامء اعمسٚمٛملم ، وٟمتخػم ُمـ أىمقاهلؿ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ، وٟمزّن٤م : صمؿ ىم٤مل 

 .هبام ، وهبذا أوص٤مٟم٤م أئٛم٦م اإلؾمالم

ن ، وضم٤مء اًمذي يدل  قمٚمٞمف ًمٗمٔمف أٟمف إذا اؾمتبؼ اصمٜم٤م: وىم٤مل ذم اخلؼم قمغم شم٘مدير صحتف 

صم٤مًم٨م دظمؾ ُمٕمٝمام ، وم٢من يم٤من يتح٘مؼ ُمـ ٟمٗمسف ؾمب٘مٝمام يم٤من ىمامرًا ، ٕٟمف دظمؾ قمغم سمّمػمة 

أٟمف ي٠ميمؾ ُم٤م هلام ، وإْن دظمؾ ُمٕمٝمام وهق ٓ يتح٘مؼ أن يٙمقن ؾم٤مسمً٘م٤م ، سمؾ يرضمق ُم٤م يرضمقاٟمف 

 .، وخي٤مف ُم٤م خي٤موم٤مٟمف ، يم٤من يم٠مطمدمه٤م ، ومل يٙمـ أيمٚمف ؾمب٘مٝمام ىمامراً 
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 لإرؾم٤م جمّرد ٓ ُمريمقسم٦مً  يمقّن٤م ؾٞمخلسم٤م س٤مسم٘م٦معمسم٤م رادعما أنّ  وومٞمف

 يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمبد وأن " دي٨محلا ذم فًم٘مقًم رايم٥ٍم  سمٖمػمٍ  ٗمرؾملمًما

 ." هب٤م ؾم٤مسمؼ ومٞمٛمـ

 ٓ اًمّريمقب ِمؽمطي ٓ ذيًما نّ ٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف . سمٕمْمٝمؿ سمف لاؾمتد يمذا

 .اًمّريمقب صقرة يٛمٜمع

 سمٖمػمٍ  ٖم٤مي٦مًما ٘مّمدًم سم٠مٟمٗمسٝم٤م هتتدي ٓ ؾٞمخلا سم٠منّ  ٛمٝمقرجلا اطمت٩ّم  وإّٟمام

 .ٟمٗمرت ورسّمام،  رايم٥ٍم 

 يم٤من ٗمرسًما أنّ  قٚموم سم٤مًمّريمقب خيتّص  ٓ هتداءٓا نّ ٕ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ٖم٤مي٦مًما ممإ هيدهي٤م ؾم٤معٍ  ومرسٍ  ؾيم ُمع يم٤من قًم سمحٞم٨م ريجلا ذم اً ُم٤مهر

 .ُمٙمـٕ

 همػم ذم ٤مهل ٤مً شمٕمذيب يٙمقن سمام ٤مضم٦محلا قمٜمد بٝم٤مئؿًما ٦مٚمُمٕم٤مُم ضمقاز ٞمفووم

  .ضمراءإلوا ضم٤مقم٦مإليم٤م ٤مضم٦محلا

 وهمػم ْمٛمرعما ٦مًمُمٜمز سملم هم٤مير ملسو هيلع هللا ىلص ّٟمفٕ،  ؿهلُمٜم٤مز ؼٚمخلا شمٜمزيؾ وومٞمف

 .ْمٛمرعما همػم شمٕم٥مٕ ٓمٝمامٚمظم قًمو،  ْمٛمرعما

 

__________________ 
حّٚمؾ ذم ٤معمُ ومٙم -ذي هق ذيؽ ذم اًمرسمح ، سمريء ُمـ اخلّسان اًم -وأُم٤م اؿمؽماط اًمدظمٞمؾ 

اًمٜمٙم٤مح ، واخلؼم يدل  قمغم ضمقاز طِمؾ اًمسّبؼ ُمـ يمؾ سم٤مذل ، وإذا يم٤من ُمٜمٝمام مل خيتص 

أطمدمه٤م سمبذل ُم٤مًمف عمـ يٖمٚمبف ، سمؾ يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مذٌل ُمبذول ًمف سم٤مظمتٞم٤مر ومٝمام ؾمقاء ذم اًمبذل 

  .واًمٕمٛمؾ ، ويسٕمد اهلل سمسب٘مف ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف

واًمٕم٘مد اعمِمتٛمؾ قمغم اإلظمراج ُمٜمٝمام أطمؾ  ُمـ اًمٕم٘مد اًمذي اٟمٗمرد أطمدمه٤م ومٞمف : وىم٤مل 

 .اٟمتٝمك ُمـ احل٤مؿمٞم٦م .سم٤مإلظمراج
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 الحديث الدادس رذر
يقم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لظذ رشق رضُت ظُ : ؿال ,   ظـ ابـ ظؿر -669

ظؾقف  رضُت ة , وظُ ؾع ظؼة شـًة , ؾؾؿ يزين يف ادؼاتأحٍد , وأكا ابـ أرب

 ( ) .يقم اخلـدق , وأكا ابـ مخس ظؼة ؾلجازين

 

ع ظؼة يقم أحٍد , وأكا ابـ أرب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرضت ظذ رشقظُ  ): ؿقفف 

 اظمتب٤مر ٞمشجلا قمرضو،  سمْمؿ أوًمف ُمـ اإلضم٤مزة (ين زْ شـًة , ؾؾؿ ُي 

 وهمػم ؿهلُمٜم٤مز وشمرشمٞم٥م هٞمئتٝمؿ ذم ٚمٜمّٔمرًم ل٘مت٤مًما ب٤مذةُم ؾىمب ؿهلأطمقا

  .ؽًمذ

 وأٟم٤م ، اًم٘مت٤مل ذم أطمد يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمرضٜمل "وذم رواي٦م ُمسٚمؿ 

قمـ  اهلل قمبٞمد قمـ وهمػمه إدريس اسمـ رواي٦م وذم ، "ؾمٜم٦م  قمنمة أرسمع اسمـ

 ." وم٤مؾمتّمٖمرين " ؿٚمُمس قمٜمدٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أنّ ، اهلل ـ رواي٦م أيب أؾم٤مُم٦م قمـ قمبٞمد وًمٚمبخ٤مري ُم

 قمرضٜمل صمؿّ ،  جيزين ؿٚموم ؾمٜم٦مً  قمنمة أرسمع اسمـ وهق ، أطمدٍ  يقم قمرضف

 ؿٚموم ي٘مقل أن ي٘متض اًمّسٞم٤مق يم٤من إذ دمريد أو تٗم٤متًما ومٞمف .اخلٜمدق يقم

 ٤ميضعمسم٤م قمٜمف ومٕمؼّم  ٤مً ؿمخّم أّوًٓ  ٟمٗمسف ُمـ ضمّرد أو ، تٗم٧مًما ٙمٜمّفًم،  جيزه

 ." قمرضٜمل ":  لوم٘م٤م تٗم٧مًما صمؿّ 

 " ذم اًمبخ٤مري قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ٘مّٓم٤منًما حيٞمك ي٦مروا ذم ووىمع

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمبٞمد اهلل سمـ (  6323) وُمسٚمؿ (  0326،  6666) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .قمٛمر قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 
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  ." جيزه ؿٚموم

 ( وأكا ابـ مخس ظؼة ؾلجازين ـدق رضت ظؾقف يقم اخلوظُ ) : ؿقفف 

 .ل٘مت٤مًما ذم فًم وأذن أُمْم٤مه:  أي. 

 .فًم أؾمٝمؿ:  أي،  ٟمٗم٤ملٕا وهل،  ضم٤مزةإلا ُمـ أضم٤مزه:  ٙمرُم٤مينّ ًما لوىم٤م

 .ممأو ّولٕوا:  ٧مٚمىم

  .ٟمٗمٌؾ  ُمٜمٝم٤م حيّمؾ همٜمٞمٛم٦مٌ  ٜمدقخلا همزوة ذم يٙمـ ملَ  أّٟمف،  هٜم٤م اًمّث٤مين ويردّ 

 امنٚمٖمًما يٕمرض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق رأي٧م : ٞمثّل ٚماًم واىمدٍ  أيب طمدي٨م وذم

  .اًمّذرارّي  ممإ ردّ  ُمـ وردّ  أضم٤مز ُمـ وم٠مضم٤مز ، ٜمدقخلا حيٗمر وهق

 ذم يم٤من ؽًمذ نّ ٕ ، ل٘مت٤مًمٚم ُمْم٤مءإلا ضم٤مزةإلسم٤م رادعما أنّ  يقّضح ومٝمذا

 .ؿٚمأقم واهلل ، همٜمٞمٛم٦مٌ  ٧مٚمطمّم قًم أن ٖمٜمٞمٛم٦مًما لطمّمق ؾىمب ُمرٕا ُمبدأ

 غمقم ىمتّم٤مرٓا وهق ؽًمذ ذم قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ اًمّرواة ػٚمختت وملَ  

 .ٟم٤مومع قمـ ؽًمُم٤م ـمريؼ ُمـ طمّب٤من اسمـ أظمرضمف ويمذا ، ٜمدقخلوا طمدٍ أُ  ذيمر

 أيب قمـ ه٤مرون سمـ يزيد قمـ "اًمّٓمب٘م٤مت" ذم ؾمٕمد اسمـ وأظمرضمف

 رض٧مقمُ  " ٗمٔمفًمو . سمدر ذيمر ومٞمف ومزاد . قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ُمٕمنم

 وقمرض٧م ، ومرّدين قمنمة ثالصم اسمـ وأٟم٤م سمدر يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل غمقم

 .دي٨محلا ." أطمد يقم ٞمفٚمقم

 اسمـ ٜمدقخلا ذم يٙمقن أن يٜمبٖمل:  ه٤مرون سمـ يزيد لىم٤م:  ؾمٕمد اسمـ لىم٤م

  ٟمتٝمكا .ؾمٜم٦م قمنمة ؾم٧ّم 

 غمقم سمٜم٤مه وإّٟمام ، هذا قمٛمر اسمـ ىمقل ؾاؾمتِمٙم ٟمٕمرومف ُمـ أىمدم وهق

 مخس ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م ٜمدقخلا أنّ :  افّسر أهؾ وأـثر , إشحاق ابـ ؿقل
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 .ؿمٝمره٤م شمٕمٞملم ذم ٗمقاٚماظمت وإن جرةهلا ُمـ

 ؽًميمذ يم٤من وإذا ، ثالصم ؾمٜم٦م ؿمّقال ذم يم٤مٟم٧م اً طمدأُ  أنّ  غمقم واّتػؼقا

  .ؾمٜم٦م قمنمة ؾم٧ّم  اسمـ طمٞمٜمئذٍ  يٙمقن أّٟمف يزيد لىم٤م ُم٤م ضم٤مء

ـّ ًم  أنّ ،  "زيٖم٤معما" ذم قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك ىمقل ممإ ضمٜمح بخ٤مرّي ًما ٙم

 .أرسمع ؾمٜم٦م ؿمّقال ذم يم٤مٟم٧م ٜمدقخلا

 قمـ بٞمٝم٘مّل ًما ـمري٘مف وُمـ،  "شم٤مرخيف" ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ يٕم٘مقب روى وىمد

 هذا غموقم ، ؽًمسمذ زمجلا ؽفما وظـ ، قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك ىمقل ٟمحق قمروة

 .إؿمٙم٤مل ٓ

 ٟم٤مدوا أطمد ذم شمقضّمٝمقا عَم٤َّم نميملمعما أنّ  غمقم غازيدا أهؾ اّتػؼ ٙمـًم

 اًمّسٜم٦م ُمـ ٞمٝم٤مًمإ ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص وأّٟمف ، سمدر ٘مبؾعما ٕم٤ممًما ُمققمديمؿ:  ٛملمٚمسعما

 سمدر " شمسّٛمك تلًما هل وهذه ، اً أطمد هب٤م جيد ؿٚموم ؿمّقال ذم ٦مٚم٘مبعما

 .ىمت٤مل هب٤م ي٘مع وملَ  "ققمدعما

 ومٞمحت٤مج،  مخس ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م ٜمدقخلا إنّ :  إؾمح٤مق اسمـ لىم٤م ُم٤م ومتٕملّم 

 .ؿمٙم٤ملإلا قمـ قابجلا ممإ طمٞمٜمئذٍ 

 يقم قمرض٧م " قمٛمر اسمـ ىمقل سم٠منّ :  وهمػمه بٞمٝم٘مّل ًما قمٜمف أضم٤مب وىمد

 قمرض٧م":  ىمقًمف وأنّ  ، ومٞمٝم٤م ٧مٚمدظم:  أي " قمنمة أرسمع اسمـ وأٟم٤م أطمد

 ذم ٙمّسًما ٖمكًموم٠م . دم٤موزهت٤م:  أي ." قمنمة مخس اسمـ وأٟم٤م ٜمدقخلا يقم

 يرشمٗمع وسمف ، ُمٝمؿاليم ذم ُمسٛمقع ؿم٤مئع وهق ، اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم وضمؼمه مموٕا

 .ؿٚمأقم اهللو .اًمؽّمضمٞمح ُمـ ممأو وهق.  ذيمقرعما ؿمٙم٤ملإلا

 : تـبقفان
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 اسمـ قمرض أنّ  اًمّرواي٤مت سمٕمض ذم ورد أّٟمف:  اًمّتلم اسمـ زقمؿ:  ّولٕا

 . وم٠مضم٤مزه سم٠مطمدٍ  صمؿّ  جيزه ؿٚموم سمبدرٍ  يم٤من قمٛمر

 جيزه ؿٚموم قمنمة ثالصم اسمـ وهق أطمد يقم قمرض رواي٦م وذم:  لىم٤م

 اٟمتٝمك .وم٠مضم٤مزه ؾمٜم٦م قمنمة أرسمع اسمـ وهق ٜمدقخلا يقم وقمرض

 أظمرضمف . ؾمٕمد اسمـ قمـ ٞمفًمإ أذت ُم٤م وضمد وإّٟمام ، ؽًمذًم وضمقد ٓو

 ػًمخي٤م ٓ ضٕمٗمف ُمع ُمٕمنم وأسمق ، ُمٕمنم أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما

 .يقاوم٘مٝمؿ ؾسم،  اًمّث٘م٤مت رواه ُم٤م سمدر ذيمر ُمـ زاده ُم٤م

 يقم " هٜم٤م حٛمٞمدّي ًمٚم ٛمعجلا ذم وىمع أّٟمف .ٟم٤مس اسمـ زقمؿ:  افّثاين

 . ٜمدقخلا يقم سمدل " ٗمتحًما

 ومتبٕمف ٌػ ٚمَ ظَم  أو ُمسٕمقد اسمـ ؽًمذ ممإ واًمّس٤مسمؼ:  ٟم٤مس اسمـ لىم٤م

 .اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم " ٜمدقخلا يقم " واًمّّمقاب ، يتدسّمره وملَ ،  ؿمٞمخٜم٤م

 ُمـ غمقم اًمّتِمٜمٞمع ذم غًموسم٤م،  ٟم٤مس اسمـ قمـ قزّي جلا اسمـ ؽًمذ ّ٘مكٚموشم

 اً يمثػم ُمٜمف ؿٚميس ٓ طٚمٖمًما وم٢منّ ،  ؽًمذ شمرك مموٕا ويم٤من ، ؽًمذ ذم وهؿ

 .أطمدٌ 

 اًمٕمزيز قمبد سمـ قمٛمر غمقم ُم٧موم٘مدِ :  ٟم٤مومعٌ  لىم٤م . زاد اًمِمٞمخ٤من:  تؽؿقؾ

 اًمّّمٖمػم سملم د  حل هذا إنّ :  لوم٘م٤م،  احلدي٨م هذا ومحّدصمتف ، ٞمٗم٦مٌ ٚمظم وهق

  ." قمنمة مخس غٚمسم ـعم يٗمرضقا أن فًمقماّم  ممإ ويمت٥م ، واًمٙمبػم

  .اًمٕمٞم٤مل ذم وم٤مضمٕمٚمقه ذًمؽ دون يم٤من وُمـ "زاد ُمسٚمؿ 

 .ٜمدجلا ديقان ذم ٤مً رزىم ؿهل ي٘مّدروا:  أي " يٗمرضقا أن ":  وىمقًمف

 ذيًما اًمّرزق وهق ، ٕمٓم٤مءًما ذم وهمػمهؿ ٦مٚم٘م٤مشمعما سملم يٗمّرىمقن ويم٤مٟمقا
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 .ُمستحّ٘مٞمف غمقم ويٗمّرق ٤ملعما سمٞم٧م ذم جيٛمع

ـّ  أىمّؾ  ذم امءؾعفا ػؾواخت  ، اًمّرضمؾ ومٞمف ؿٚموحيت رأةعما ومٞمف حتٞمض ؾم

 .؟ ٓ أم ؽًمذ ذم ُم٤متالٕمًما شمٜمحٍم ؾوه

ـّ  وذم  حيٙمؿ حتض وملَ  رأةعموا،  ؿٚمتحي وملَ  مالٖمًما ضم٤موزه إذا ذيًما اًمّس

 .؟ بٚمقغًمسم٤م طمٞمٜمئذٍ 

َّٓ  ، ٟمب٤متإلا ثقر وأبق وإشحاق وأمحد قثؾواف ؽفما ؾاظتز  أنّ  إ

 ػٚمواظمت ، ٙم٤مومرًما ذم افّشاؾعلّ  واقمتؼمه ، ٚمِّمبٝم٦مًم دّ حلا سمف ي٘مٞمؿ ٓ اً ؽفما

 .ؿٚمسعما ذم ىمقًمف

ـّ :  حـقػة أبق لؿاو ،  مالٖمًمٚم قمنمة صمامن أو قمنمة شمسع بٚمقغًما ؾم

 .ج٤مري٦مًمٚم قمنمة بعوؾم

 .قمنمة صمامن أو قمنمة ؾمبع ومٞمٝمام طمّده:  ؽّقةفادا أـثر لؿاو

 اؾمتٙمامل ومٞمٝمام طمّده:  ؿفقرجلوا وهب وابـ وأمحد افّشاؾعلّ  لؿاو

ومتجرى ،  ب٤مبًما هذا ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ُم٤م غمقم ؾمٜم٦م قمنمة مخس

 دودحلا وإىم٤مُم٦م ٕمب٤مداتًمسم٤م ػٚمَّ ٙمَ ومٞمُ  ، ؿٚمحيت ملَ  وإن.  ٖملمًمب٤مًما أطمٙم٤مم ٞمفٚمقم

 إن جرحلا قمٜمف ويٗمّؽ  ، ٤مً طمرسمٞمّ  يم٤من إن وي٘متؾ ، ٖمٜمٞمٛم٦مًما ؾمٝمؿ ويستحّؼ  ،

 قمبد سمـ قمٛمر ؽًمسمذ ؾقمٛم وىمد . طمٙم٤ممٕا ُمـ ؽًمذ وهمػم رؿمده أوٟمس

  .ٟم٤مومع راوي٦م ٞمفٚمقم وأىمّره،  ٕمزيزًما

 سم٠منّ :  سمف ي٠مظمذ ملَ  ممّـ وهمػممه٤م ٘مّّم٤مرًما واسمـ اًمّٓمح٤موّي  وأضم٤مب

 ؼٚميتٕم ؽًموذ ، ٘مت٤ملًما ذم يم٤مٟم٧م ٤مسم٠مّّن  اًمّتٍميح ضم٤مء ذيمقرةعما ضم٤مزةإلا

  .دٚمجلوا ٘مّقةًمسم٤م
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:  وحيتؿؾ ، ٤مهل قمٛمقم الوم قملم واىمٕم٦م سم٠مّّن٤م:  ٙمّٞم٦مًم٤معما سمٕمض وأضم٤مب

ـّ  ؽٚمشم قمٜمد يم٤من أّٟمف ص٤مدف يٙمقن أن   .أضم٤مزه ؽًمذٚموم ؿٚماطمت ىمد اًمّس

 ٘مّقشمفًم أضم٤مزه وإّٟمام ، سٜمّفًم ٓ ْمٕمٗمفًم رّده إّٟمام:  لوم٘م٤م سمٕمْمٝمؿ ودم٤مرس

 .بٚمقهمفًم ٓ

 أسمق ورواه ، ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمبد أظمرضمف ُم٤م . ؽًمذ غمقم ويردّ 

 ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ " ٞمٝمامصحٞمحَ  " ذم طمّب٤من واسمـ قمقاٟم٦م

 يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم رض٧مقمُ  " ٗمظٚمسم دي٨محلا هذا ومذيمر . ٟم٤مومع أظمؼمين

  " ٖم٧مٚمسم يِن رَ يَ  وملَ ،  جيزين ؿٚموم ٜمدقخلا

 غمقم وشم٘مّدُمف ضمري٩ٍم  سمـا ٦مًمالجل ، ومٞمٝم٤م ُمٓمٕمـ ٓ صحٞمح٦م زي٤مدة وهل

 ُمـ خيِمك ُم٤م وم٤مٟمتٗمك سم٤مًمّتحدي٨م ومٞمٝم٤م ّسح وىمد ، ٟم٤مومع طمدي٨م ذم همػمه

،  " ٖم٧مٚمسم يرين وملَ  ":  فًمسم٘مق قمٛمر اسمـ ٗمظًم ومٞمٝم٤م ٟمصَّ  وىمد ، ٞمسفًمشمد

  .سمف ؼٚمشمتٕم ىمّّم٦م ذم ؾمّٞمام ٓو ، همػمه ُمـ روى سمام ؿٚمأقم قمٛمر واسمـ

 شم٘مع أن ىمبؾ ل٘مت٤مًمٚم ُمٕمف خيرج ُمـ يستٕمرض ُم٤ممإلا أنّ :  دي٨محلا وذم

 ٚمٜمّبّل ًم ؽًمذ وىمع وىمد ، رّده َّٓ وإ اؾمتّمحبف أهالً  وضمده ومٛمـ،  ربحلا

 .وهمػممه٤م وأطمد سمدر ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾسم ، بٚمقغًما غمقم ل٘مت٤مًمٚم ضم٤مزةإلا شمتقىّمػ ٓ:  ـػّقةحلوا ؽّقةفادا وظـد

 أىمقى ُمراهؼ ومرّب  ، وٟمجدة ىمّقة ومٞمف ُمـ اًمّّمبٞم٤من ُمـ جيٞمز أن ُم٤ممًمإل

  .غًمسم٤م ُمـ

 قمـ ذيمرهت٤م تلًما اًمّزي٤مدة ؾمّٞمام ٓو،  ٞمٝمؿٚمقم طمّج٦م قمٛمر اسمـ وطمدي٨م

 .ؿٚمأقم واهلل ، ضمري٩ٍم  اسمـ
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 ٚمؿحلا ُمٜمٙمؿ ـمٗم٤ملٕا غٚمسم وإذا }:  ؾوضم قمزّ  اهلل ىم٤مل:  تؽؿؾة 

 أمجع وؿد ، ٚمؿحلا سمبٚمققمف ٙمؿحلا ٞمؼٚمشمٕم ي٦مٔا هذه ذم { ٞمست٠مذٟمقاٚموم

 دودحلوا ٕمب٤مداتًما سمف زمٚمي واًمٜمّس٤مء لاًمّرضم٤م ذم مالطمتٓا أنّ  غمقم امءؾعفا

 همػمه أو سمجامعٍ  يم٤من ؾمقاء اًمّداومؼ ٤مءعما إٟمزال وهق،  طمٙم٤ممٕا وؾم٤مئر

 .ٜم٤ممعما أو ٞم٘مٔم٦مًما ذم يم٤من ؾمقاءٌ 

َّٓ  ٜم٤ممعما ذم جامعًمٚم أصمر ٓ أن غمقم وأمجعقا  .لٟمزاإلا ُمع إ
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 الحديث الدابع رذر
فؾػرس :  ؾؿسؿ يف افـّػ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأّن رشق,  ظـ ابـ ظؿر  -667

 ( ).شفامً  ؾشفؿغ , وفؾرج

 

ىمسؿ يقم  "وًمٚمبخ٤مري  ( ؾؿسؿ يف افـّػ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأّن رشق) : ؿقفف 

 ." لمظمٞمؼم ًمٚمٗمرس ؾمٝمٛم

أيب  ُمـ رواي٦موًمٚمبخ٤مري ( شفاًم  ؾفؾػرس شفؿغ , وفؾرج) : ؿقفف 

:  أي ." ؾمٝمامً  ّم٤مطمبفًمو ؾمٝمٛملم ٗمرسًمٚم ؾضمٕم "أؾم٤مُم٦م قمـ قمبٞمد اهلل 

  .أؾمٝمؿٍ  صم٦مالصم ٗم٤مرسًمٚم ومٞمّمػم ٗمرسًما ؾمٝمٛمل همػم

 ؾاًمّرضم ُمع يم٤من إذا " ٗمٔمفًمو،  ؽًميمذ ومّّسه ٤مً ٟم٤مومٕم أنّ ،  ًمف أيْم٤مً و

 ." ؾمٝمؿٌ  فٚموم ومرٌس  ُمٕمف يٙمـ ملَ  وم٢من،  أؾمٝمؿٍ  صم٦مالصم فٚموم ومرٌس 

 ٗمظٚمسم قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب قمـ أمحد قمـ داود يبٕو

 ." ٗمرؾمفًم وؾمٝمٛملم فًم ؾمٝمامً  أؾمٝمؿ صم٦مالصم ٗمرؾمفًمو رضمؾٍ ًم أؾمٝمؿ"

 اًمّرُم٤مدّي  ُمٜمّمقر سمـ أمحد رواه امومٞم وهؿ ٓ أنْ  يتبلّم  اًمّتٗمسػم وهبذا

 اهلل قمبٞمد قمـ مه٤ماليم ٟمٛمػمٍ  واسمـ أؾم٤مُم٦م أيب قمـ ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر أيب قمـ

  ." ؾمٝمٛملم ٗم٤مرسًمٚم أؾمٝمؿ " ٗمظٚمسم اًمّدارىمٓمٜمل أظمرضمف ومٞمام،  قمٛمر سمـ

 اًمّرُم٤مدّي  ومٞمف ؿَ وهِ :  اًمٜمّٞمس٤مسمقرّي  سمٙمر أيب ؿمٞمخف قمـ اًمّدارىمٓمٜمل لىم٤م

  .وؿمٞمخف

__________________ 
ـمرق قمـ قمبٞمد اهلل سمـ  ُمـ(  6226) وُمسٚمؿ (  0433،  6233) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  قمٛمر قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 
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 همػم ؾمٝمٛملم ومرؾمف سمسب٥م ٗم٤مرسًمٚم أؾمٝمؿ ٕمٜمكعما نّ ٕ . ٓ:  ٧مٚمىم

 " ُمسٜمده " و " ُمّمٜمّٗمف " ذم ؿمٞمب٦م أيب اسمـ رواه وىمد،  سمف ختّص عما ؾمٝمٛمف

  ." ٗمرسًمٚم " لوم٘م٤م،  ؾمٜم٤مدإلا هبذا

 أيب اسمـ قمـ فًم " ٝم٤مدجلا يمت٤مب " ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ أظمرضمف ؽًمويمذ

 أؾم٤مُم٦م أيب قمـ أمحد أظمرضمف وىمد .ٕمٜمكعمسم٤م رواه اًمّرُم٤مدّي  ويم٠منّ ،  ؿمٞمب٦م

 ." ٗمرسًمٚم أؾمٝمؿ " ٗمظٚمسم ٤مً ُمٕم ٟمٛمػمٍ  ـواسم

 ب٤مركعما اسمـ قمـ مّح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ رواه ُم٤م حيٛمؾ ٤مً أيْم ؾاًمّت٠موي هذا غموقم

 كمّ قم رواه وىمد،  اًمّدارىمٓمٜمل أظمرضمف . اًمّرُم٤مدّي  رواي٦م ؾُمث اهلل قمبٞمد قمـ

 ٗمظٚمسم ب٤مركعما اسمـ قمـ - ٟمٕمٞمؿٍ  ُمـ أصمب٧م وهق - ؿم٘مٞمؼ سمـ سـحلا سمـ

 ." ٗمرسًمٚم أؾمٝمؿ"

 إن:  فًمىمق ذم حـقػة يبٕ اطمت٩ّم  ُمـ سمٕمض اًمّرواي٦م ذهه سمٔم٤مهر ومتّسؽ

 .وم٘مط ؾمٝمامن ٗم٤مرسًمٚم ومٞمٙمقن،  آظمر ؾمٝمؿٌ  رايمبفًمو اً واطمد ؾمٝمامً  ٗمرسًمٚم

  .ذيمرٟم٤م ٤معمِ  ومٞمف طمّج٦م ٓو

 - ضم٤مري٦م سمـ جمّٛمع طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف سمام ٤مً أيْم فًم واطمت٩ّم 

 ٓمكوم٠مقم : لىم٤م ظمٞمؼم ىمّّم٦م ذم ـمقيؾٍ  طمدي٨ٍم  ذم - واًمّتحت٤مٟمّٞم٦م ٞمؿجلسم٤م

  .ؾمٝمامً  ؾٚمّراضمًمو ؾمٝمٛملم ٗم٤مرسًمٚم

 حيتؿؾ ّٟمفٕ،  شم٘مّدم ُم٤م غمقم ٛمؾحُي  صمب٧م قًمو،  ضٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم

 مموٕا ؾم٤مٟمٞمدٕوا ؾمّٞمام ٓو،  ممأو اًمّروايتلم سملم ؿعجلوا،  ُمريـٕا

 .ؿٍ ٚمقم زي٤مدة رواهت٤م وُمع،  أصمب٧م

 أنّ  ، قمٛمرة أيب طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م ؽًمذ ُمـ وأسح
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 ٗم٤مرسًمٚم ومٙم٤من،  ؾمٝمامً  إٟمس٤من ؾٙمًمو ؾمٝمٛملم ٗمرسًمٚم أقمٓمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

 .أؾمٝمؿٍ  صم٦مالصم

 أؾمٝمؿ أرسمٕم٦م فًم رضب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، اًمّزسمػم طمدي٨م ُمـ ٚمٜمّس٤مئّل ًمو

 .٘مراسمتفًم وؾمٝمامً  فًم وؾمٝمامً  ٗمرؾمفًم ؾمٝمٛملم

 مصارٕا ؾؼفاء دون ؽفبذ حـقػة أبق اكػرد:  ؾمحٜمقن سمـ حمّٛمد لىم٤م

 ؿمبٝم٦مٌ  وهل . ؿٚمُمس غمقم ٞمٛم٦مهب ؾأومّْم  أنّ  أيمره:  لىم٤م أّٟمف قمٜمف ؾ٘موٟمُ ، 

  .ؾٚمّرضمًم ٝم٤مٚميم ٘مٞم٘م٦محلا ذم اًمّسٝم٤مم نّ ٕ،  ضٕمٞمٗم٦مٌ 

 سملم ٦مٚمٗم٤مضعما رادعما نّ ٕ،  ىمقّي٦م اًمِّمبٝم٦م ٙم٤مٟم٧مًم ؼمخلا يثب٧م ملَ  قًم:  ٧مٚمىم

 ؾاًمّراضم قمـ ؾمٝمٛملم ٗم٤مرسًما ازداد ُم٤م ٗمرسًما ٓقٚموم ٗم٤مرسًموا ؾاًمّراضم

 .ؾضماًمرّ  وسملم ٗمرسًما سملم ؾمّقى وم٘مد،  ؾمٝمٛملم ٗم٤مرسًمٚم ؾضمٕم ومٛمـ، 

 بٝمٞمٛم٦مًما سملم س٤مواةعما قمدم ؾصٕا نّ ٕ:  ٤مً أيْم هذا شمٕمّ٘م٥م وىمد

 ٦مٚمٗم٤مضعما تٙمـٚموم،  س٤مواةعمسم٤م ؾصٕا قمـ هذا ظمرج اّم ٚموم .ٟمس٤منإلوا

 .ؽًميمذ

:  وم٘م٤مًمقا،  طمٙم٤ممٕا سمٕمض ذم ٟمس٤منإلا غمقم اًمّداسّم٦م ـػّقةحلا ؾومّْم  وىمد

 اً قمبد ؾىمت وم٢من،  أّداه٤م ٍف ٓآ قمنمة ُمـ أيمثر ىمٞمٛمتف صٞمدٍ  ٥َم ٚميم ؾىمت قًم

َّٓ  ومٞمف ي١مدّ  ملَ  امً ٚمُمس   .درهؿ فٓآ قمنمةٍ  دون إ

،  لىم٤م سمام طمٜمٞمٗم٦م أسمق يٜمٗمرد وملَ ،  ؼمخلا غمقم ؽًمذ ذم قمتامدٓا أنّ  .ّؼ حلوا

ـّ ًم،  مقشك وأيب عّ وظ ظؿر ظـ جاء ؾؼد  عّ وظ ظؿر ظـ اًمّث٤مسم٧م ٙم

 ٗمٝم٤مٚموقم دُمتٝم٤مخل ُم١مٟم٦مٍ  ممإ حيت٤مج ٗمرسًما سم٠منّ  ٕمٜمكعما طمٞم٨م ُمـ ؿفقرجلـا

 .خيٗمك ٓ ُم٤م ربحلا ذم ٖمٜمكًما ُمـ هب٤م ّمؾحي وسم٠مّٟمف، 
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 ٛملمٚمسعما ُمع ؾوىم٤مشم قىمٕم٦مًما طمرض إذا نمكعما أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

 يرد ملَ  إذ ومٞمف طمّج٦م ٓو , ـافّشعبلّ  افّتابعغ بعض لؿا وبف،  فًم يسٝمؿ

 .قمٛمقمٍ  صٞمٖم٦م هٜم٤م

ُمتٗمؼ  " ٜم٤مٚمىمب طمدٍ ٕ ٖمٜم٤مئؿًما ؾحت ملَ  " سمحدي٨م جؿفقرفؾ لواؾمتد

  .قمٚمٞمف

 ُمـ ومٞمٝم٤م ٤معمَِ  ٖمزوًمٚم واخّت٤مذه٤م ٞمؾخلا ايمتس٤مب غمقم طمض   دي٨محلا وذم

 رسم٤مط وُمـ } ممشمٕم٤م لىم٤م يمام .اًمِّمقيم٦م وإقمٔم٤مم ٛم٦مٚمٙمًما ءالوإقم ؼميم٦مًما

 .{ وقمدّويمؿ اهلل قمدوَّ  سمف رهبقنشمُ  ؾٞمخلا

 حضقر ؿبؾ ؾامت ؾرٌس  ومعف,  غزوفا ػإ خرج ؾقؿـ ػؾواخت

 .ؼتالفا

  .ٗمرسًما ؾمٝمؿ يستحّؼ :  ؽفما لؼاؾ

َّٓ  فًم يسٝمؿ ٓ:  باؿقنفوا لّ افّشاؾع لوؿا  قٚموم،  ل٘مت٤مًما طمرض إذا إ

 اؾمتٛمرّ  ص٤مطمبف ُم٤مت وإن،  ص٤مطمبف اؾمتحّؼ  ربحلا ذم ٗمرسًما ُم٤مت

  .قرصم٦مًمٚم وهق اؾمتح٘م٤مىمف

 يسٝمؿ:  ومرؾمف ومب٤مع ل٘مت٤مًما ُمقضع ممإ ؾوص ومٞمٛمـ .وزاظلّ ٕا وظـ

 وُم٤م . سمٕمده مم٤ّم ِمؽميعموا ٕم٘مدًما ؾىمب همٜمٛمقا مم٤ّم ب٤مئعًما يستحّؼ  ٙمـًم،  فًم

  .ىمّسؿ ؿمتبفا

  .ح٤مٚميّمٓم طمّتك يقىمػ:  ؽره لوؿا

َّٓ  فًم ي٘مسؿ ٓ راضمالً  ٕمدوّ ًما أرض ؾدظم ُمـ:  حـقػة أيب وظـ  ؾمٝمؿ إ

  .ٞمفٚمقم ؾوىم٤مشم ٤مً ومرؾم اؿمؽمى قًمو،  راضمؾٍ 
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 .خقٌؾ  معفؿ ـان إذا بحرفا ؽزاة يف ػؾواخت

  فًم سٝمؿيُ :  وافّشاؾعلّ  وزاظلّ ٕا لؾؼا

 ذم ٘مٞم٤مسًما ؾُمس٤مئ ذم ّٞمقنًمصقٕا يذيمره دي٨محلا هذا : تؽؿقؾ

 قصػًما ؽًمذ أنّ  ٓقًم سمقصٍػ  ٙمؿحلا اىمؽمن إذا:  أي . يامءإلا ٦مًمُمس٠م

 ٗمرسًمٚم أقمٓمك ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف واطمد ؾمٞم٤مق ضم٤مء اّم ٚموم،  ىمؽمانٓا ي٘مع ملَ  ؾٞمٚمٚمّتٕمًم

 .ٙمؿحلا اومؽماق غمقم دلَّ  ؾمٝمامً  ؾٚمّراضمًمو ؾمٝمٛملم

 : مسلفتان

:  ممشمٕم٤م فًم٘مقًم ؼماذيـًموا ؾخٞمًمٚم يسٝمؿ:  ؽًمُم٤م لىم٤م: إوػ ادسلفة 

 .{ ؽميمبقه٤مًم ٛمػمحلوا لبٖم٤مًموا ؾٞمخلوا}

ـّ  ممشمٕم٤م اهلل أنّ  .ي٦مٔسم٤م طمتج٤مجٓا وضمف:  سمّٓم٤مل اسمـ لىم٤م  سمريمقب اُمت

 ؼمذونًما غمقم ي٘مع ؾٞمخلا واؾمؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٤مهل أؾمٝمؿ وىمد،  ؾٞمخلا

 ُمـ يريم٥م ُم٤م اؾمتققمب٧م ي٦مٔا ويم٠منّ ،  ٛمػمحلوا بٖم٤ملًما فالسمخ جلمهلوا

 جلمهلوا ؼمذونًما غمقم يٜمّص  ملَ  اّم ٚموم،  ُمتٜم٤منٓا ي٘متْمٞمف ٤معمَِ  ٜمسجلا هذا

  .ؾٞمخلا ذم ٤مهلدظمق غمقم دلَّ ،  ومٞمٝم٤م

 ، قـّم٠معما ذم مالٙمًما هذا ذيمر ٤مً ٙمًمُم٤م نّ ٕ،  جلمهلا ذيمر وإّٟمام:  ٧مٚمىم

 ظمرٔوا ٤مً قمرسمٞمّ  أسمقيف أطمد يٙمقن ُم٤م جلمهلسم٤م رادعموا " جلمهلوا " وومٞمف

 .قمريبّ  همػم

 قمرسمّٞم٦م وم٘مط أُّمف ذيًما وأُّم٤م،  قمريبّ  وم٘مط أسمقه ذيًما جلمهلا:  ؾوؿق

 .٘مرفعما ومٞمسّٛمك

 وومتح اًمّراء وؾمٙمقن قطّمدةعما سمٙمّس - سمرذون َجع . واًمؼماذيـ
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 دالسم ُمـ ٥مٚمدم ُم٤م وأيمثر،  ؾٞمخلا ُمـ ٘م٦مٚمخْلِ ا ٗم٤مةجْلُ ا رادعموا - ٕمجٛم٦معما

 فالسمخ ققمرًموا لب٤مجلوا اًمِّمٕم٤مب ذم اًمّسػم غمقم دٌ ٚمضم ٤مهلو،  اًمّروم

 .ٕمرسمّٞم٦مًما ٞمؾخلا

  .ٙمؿحلا ذم أراد يٙمقن أن:  وحيتؿؾ . ؼمذونًما جلمهلا:  أمحد وظـ 

 قمـ داود يبٕ " راؾمٞمؾعما " وذم،  ُمٜمّمقر سمـ سٕمٞمدًم وىمع وىمد

،  ٕمرابًما وقمّرب ظمٞمؼم يقم جلمهلا هّجـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  أنّ  ، ُمٙمحقل

  .ُمٜم٘مٓمع وهذا . ؾمٝمامً  ٝمجلمًمٚمو ؾمٝمٛملم ٕمريبّ ًمٚم ؾومجٕم

 ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ دوؾمٕمٞم " مّ ٕا " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  روى ُم٤م وي١مّيده

 وشم٠مظّمرت ٕمرابًما وم٠مدريم٧ِم  ٞمؾخلا أهم٤مرت : لىم٤م،  ىمٛمرٕا سمـ كمّ قم

،  يدرك ملَ  يمٛمـ أدرك ُم٤م أضمٕمؾ ٓ:  لوم٘م٤م قادقمّل ًما ٜمذرعما وم٘م٤مم ، ؼماذنًما

، ( )سمف يمرْت ذْ أَ  ٘مدًم،  فأُم   قادقملَّ ًما ٧مٚمَ بِ هَ :  لوم٘م٤م . قمٛمر ؽًمذ غٚمومب

 ؾمٝم٤مم دون اذيـؼمًمٚم أؾمٝمؿ ُمـ أّول ومٙم٤من . لىم٤م ُم٤م غمقم أُمْمقه٤م

 :  ؿم٤مقمرهؿ ي٘مقل ؽًمذ وذم.  ٕمرابًما

ـّ  ىمد ذيًما وُمٜم٤ّم   .ؾمٝم٤مُمٝم٤م ذاك ؾىمب ؾمقاء ويم٤مٟم٧م     ؾمٜم٦ّم ؾٞمخلا ذم ؾم

  ٤مً أيْم ُمٜم٘مٓمع وهذا

 .امقم٦مجليم٤م قمٜمف ِمٝمقرعما ذم ُمٙمحقل طمدي٨م سمٛم٘مت٣م أمحد أظمذ وىمد

 ٧مٚمومّْم  َّٓ وإ سمٞمٜمٝمام ؾمّقى ٕمرسمّٞم٦مًما غًمُمب٤م ؼماذيـًما ٖم٧مٚمسم إن:  وظـف

__________________ 
ف هتبٚمف هَباًل ، سم٤مًمتحريؽ : ي٘م٤مل  ( : 633/  6)  "اًمٜمٝم٤مي٦م"ىم٤مل ذم ( 6) : أي : هبِٚمتف ُأُم 

ُم٤م أقمٚمٛمف وُم٤م : ٜمل يٕم . صمؿ يستٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك اعمدح واإلقمج٤مب . هذا هق إصؾ .صمٙمٚمتف

 اٟمتٝمك .ُمـ اًمرضم٤مل ؿمٝمامً  أي وًمدشمف ذيمراً : أذيمرت سمف : وىمقًمف !. أصقب رأيف 
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  .وهمػمه قزضم٤مينّ جلا واظمت٤مره٤م .ٕمرسمّٞم٦مًما

 .ٗمرسًما ؾمٝمؿ دون جلمهلوا ؼمذونًمٚم يسٝمؿ:  قثؾاف وظـ

  :افثاكقة ادسلفة 

 .ؿفقرجلا ؿقل وهق،  ومرس ُمـ يمثرٕ سٝمؿيُ  ٓ:  ؿال مافؽ

 يمثرٕ ٓ ٗمرؾملمًم يسٝمؿ:  وإشحاق وأمحد يقشػ وأبق قثؾاف لوؿا

 قمٛمرة يبأ قمـ ضٕمٞمٍػ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّدارىمٓمٜمل أظمرضمف طمدي٨م ؽًمذ وذم ،

 وم٠مظمذت . ؾمٝمامً  زمو أؾمٝمؿٍ  أرسمٕم٦م ٗمردًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم أؾمٝمؿ : لىم٤م

  .أؾمٝمؿ مخس٦م

َّٓ ،  ومرؾملم ُمـ يمثرٕ يسٝمؿ إّٟمف أحٌد  ؾيؼ ولَ :  ٘مرـمبّل ًما لىم٤م  ُم٤م إ

 ُم٤م ٤مً ٖمًمسم٤م ؾمٝمامن ومرس ؾٙمًم يسٝمؿ أّٟمف،  مقشك بـ قامنؾش ظـ روي

 .ٗمرسًما ؾمٝمٛمل همػم:  أي . ؾمٝمامً  ّم٤مطمبفًمو،  ٖم٧مٚمسم
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 ث الثامن رذرالحدي
ـان يـّػؾ بعض مـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأّن رشق,  ظـ ابـ ظؿر  -666

 ( ).يبعث مـ افّسايا ٕكػسفؿ خاّصًة , شقى ؿسؿ ظاّمة اجلقش

 ٛمسخلوا ":  آظمره ذم ؿٌ ٚمُمس زاد (.. ـان يـّػؾ بعض) : ؿقفف 

 ُمـ ٓ ٛمسخلا ُمـ ؾاًمٜمّٗم نّ أ طمّج٦مٌ  ومٞمف ٞمسًمو،  " فٚميم ؽًمذ ذم واضم٥ٌم 

 . ( ) لىمقإا ُمـ ٙمؾ  ًم تٛمٌؾ حم هق ؾسم ، همػمه

 دون ؾسم٤مًمّتٜمٗمٞم اًمّّسّي٦م سمٕمض ختّمٞمص جيقز أّٟمف غمقم ٞمٌؾ ًمد ومٞمف .ٟمٕمؿ

 .سمٕمضٍ 

 لقمامٕا ذم صالظمإلا ؾسمٛمس٤مئ شمٕمّٚمٌؼ  حدي٨مًمٚم:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ٚمؽّمهمٞم٥مًم ي٘مع ؾاًمّتٜمٗمٞم أنّ  سمف شمٕمّٚم٘مف ووضمف ، ٠مظمذعما دىمٞمؼ ُمقضعٌ  وهق ،

،  ٤مً ىمٓمٕم ؽًمذ يرّضهؿ ملَ  ٙمـًمو ، ٝم٤مدجلا ذم خ٤مـمرةعموا ؾٕمٛمًما زي٤مدة ذم

 ٤مرضم٦مخلا ٘م٤مصدعما سمٕمض أنّ  غمقم ومٞمدّل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ُمـ ؿهل صدر ٙمقٟمفًم

ـّ ًم ، صالظمإلا ذم شم٘مدح ٓ اًمّتٕمّبد حمض قمـ  ومتٞمٞمزه٤م ىم٤مٟمقّن٤م ضبط ٙم

 .اً ضمدّ  ُمِمٙمٌؾ  تفٚمُمداظم شمرّض  مم٤ّم

 إمم اخلٛمس٦م سملم ُم٤م اًمّسي٦م:  اًمسٙمٞم٧م سمـا ىم٤مل ( افّسايا : )ؿقفف 

 ( ).أرسمٕمامئ٦م ٟمحق هل:  اخلٚمٞمؾ وىم٤مل،  صمامئ٦ماًمثال

 .داود أسمق أظمرضمف .أرسمٕمامئ٦م اًمّساي٤م ظمػمُ  : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمف ويدل  

__________________ 
ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري قمـ (  6263) وُمسٚمؿ (  6422) أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 واًمٚمٗمظ ًمٚمبخ٤مري .ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف 

 (  063)اعمت٘مّدم سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر  .شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف  (6)

 .( 360) اٟمٔمر احلدي٨م اعم٤ميض سمرىمؿ ( 0)
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 الحديث التادع رذر
 ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبّل   ظـ أيب مقشك ظبد اهلل بـ ؿقٍس إصعريّ  -666

 ( )., ؾؾقس مـّا ظؾقـا افسالَح  َؾ مـ مَحَ : ؿال , 

 

 قمٜمد يمقعٕا سمـ ٛم٦مٚمؾم طمدي٨م ذم ( َح الافّس  قـاؾظ َؾ مَحَ  مـ) :  ؿقفف

 غمقم حالاًمّس  ؾمح .دي٨محلا وُمٕمٜمك،  " اًمّسٞمػ ٞمٜم٤مٚمقم ؾَّ ؾَم  ُمـ " ؿٚمُمس

 اًمّرقم٥م وإدظم٤مل ختقيٗمٝمؿ ُمـ ؽًمذ ذم ٤معمِ ،  طمّؼ  سمٖمػم سمف ؿهل٘مت٤مًم ٛملمٚمسعما

  .ب٦مًمٖم٤مًما زُم٦مالٛمًمٚم ٘متؾًما أو،  ٦مٚم٘م٤مشمعما قمـ ؾٛمحلسم٤م يمٜمّك ويم٠مّٟمف ، ٞمٝمؿٚمقم

 :  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 ٘مت٤ملًما قمـ يمٜم٤مي٦م ويٙمقن،  قضعًما يْم٤مدّ  ُم٤م ؾٛمحلسم٤م يراد أن:  ؿؾحيت

 .سمف

 ىمقًمف ٘مريٜم٦مًم سمف ٘مت٤ملًما رادةإل محٚمف ؾٛمحلسم٤م يراد أن:  وحيتؿؾ

 ."ٞمٜم٤مٚمقم"

 ومٗمٞمف طم٤مل يمّؾ  غموقم ، سمف ٚمرّضبًم محٚمف رادعما يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 اٟمتٝمك .ومٞمف واًمّتِمديد ٛملمٚمسعما ىمت٤مل حتريؿ غمقم ٦مًمٓد

 بّزارًما أظمرضمف " حالاًمّس  ٞمٜم٤مٚمقم ؿمٝمر ُمـ " ٗمظٚمسم دي٨محلا ضم٤مء:  ٧مٚمىم

 سمـ قمٛمرو طمدي٨م وُمـ ، ؾمٛمرة طمدي٨م وُمـ ، سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ

__________________ 
ُمـ ـمريؼ سُمريد قمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك ( 633)وُمسٚمؿ ( 2223)ف اًمبخ٤مري أظمرضم( 6)  

 . قمـ أسمٞمف 

 .وأظمرضمف اًمِمٞمخ٤من أيْم٤ًم قمـ اسمـ قمٛمر رومٕمف ُمثٚمف   
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 .٤مً سمٕمْم سمٕمْمٝم٤م يٕمّْمد ٙمٜمّٝم٤مًم،  لْم ًمِ  ُمٜمٝم٤م يمؾ   ؾمٜمد وذم .قمقف

 ُمٜم٤ّم ٞمسٚموم ؾسم٤مًمٜمّب رُم٤مٟم٤م ُمـ " ٗمظٚمسم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ أمحد وقمٜمد

 وقمٜمد،  اًمٜمّبؾ لسمد " ٞمؾٚماًم " ٗمظٚمسم " وؾمطٕا " ذم اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وهق "

 .ُمثٚمف سمريدة طمدي٨م ُمـ بّزارًما

 ٓمري٘متٜم٤مًم ٤مً ُمّتبٕم ٞمسًم أو ، ـمري٘متٜم٤م غمقم ٞمسًم:  أي ( مـّا قسؾؾ) :  ؿقفف

 يرقمبف أن ٓ دوٟمف وي٘م٤مشمؾ يٜمٍمه أن ؿٚمسعما غمقم ؿٚمسعما طمّؼ  ُمـ نّ ٕ ،

 .ىمتٚمف أو ىمت٤مًمف رادةإل ٞمفٚمقم حالاًمّس  ؾسمحٛم

 دودخلا رضب ُمـ ُمٜم٤ّم ٞمسًم " و ( ) " ُمٜم٤ّم ٞمسٚموم همِّمٜم٤م ُمـ " وٟمٔمػمه

 ُمـ وم٠مُّم٤م ، ؽًمذ يستحّؾ  ٓ ُمـ طمّؼ  ذم وهذا ( ) " ٞمقبجلا وؿمّؼ 

 .حالاًمّس  محؾ جمّرد ٓ سمنمـمف حّرمعما لالسم٤مؾمتح يٙمٗمر وم٢مّٟمف يستحّٚمف

 شمٕمّرض همػم ُمـ ؼمخلا ٗمظًم قالإـم ػؾافّس  مـ ـثر ظـد مموٕوا

 .اًمّزضمر ذم غٚمأسم ٞمٙمقنًم .فٚمت٠مويًم

:  ومٞم٘مقل،  فم٤مهره قمـ يٍمومف ُمـ غمقم يٜمٙمر ظققـة بـ شػقان وـان

 ذيمرٟم٤مه ٤معمِ  ممأو شم٠مويٚمف قمـ ُمس٤مكإلا أنّ  ويرى ، ـمري٘متٜم٤م غمقم ٞمسًم ُمٕمٜم٤مه

 ومٞمحٛمؾ،  ّؼ حلا أهؾ ُمـ بٖم٤مةًما ؾىم٤مشم ُمـ يتٜم٤مول ٓ ذيمقرعما ققمٞمدًموا ،

 .٤مً عمفم٤م ل٘مت٤مًمسم٤م سمدأ ُمـ غموقم بٖم٤مةًما غمقم

 

__________________ 
 .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  636) أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ( 6)

 ..  (626 )شم٘مّدم ذم اجلٜم٤مئز ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ( 6)
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 الحديث الطذرون
 ؾ, ظـ افرج  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ؾشئ :ؿال  ظـ أيب مقشك  -663

اهلل ,  ؾيؼاتؾ صجاظًة , ويؼاتؾ محّقًة , ويؼاتؾ رياًء , أّي ذفؽ يف شبق

فتؽقن ـؾؿة اهلل هل افعؾقا , ؾفق يف  ؾمـ ؿات:   ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشقل اهلل 

 ( ).اهلل ؾشبق

 

وًمٚمبخ٤مري ُمـ رواي٦م  ( ؾظـ افرج ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ؾشئ) : ؿقفف 

ضم٤مء  "سمـ ُمرة قمـ أيب وائؾ  ٛمروؾمٚمٞمامن سمـ طمرب قمـ ؿمٕمب٦م قمـ قم

وهلام ُمـ رواي٦م همٜمدر قمـ ؿمٕمب٦م . " اًمرضمؾ:  وم٘م٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصرضمٌؾ إمم اًمٜمبل 

  ."ىم٤مل أقمرايب  "

 أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وىمع ُم٤م ؿوهْ  غمقم يدّل  وهذا

 أن ضم٤مز وإن - ُمقؾمك أسم٤م وم٢منّ  ، ومذيمره . اهلل ي٤م رؾمقَل :  لىم٤م أّٟمف،  ُمقؾمك

 .٤مً أقمراسمٞمّ  سمٙمقٟمف يّمٗمٝم٤م ٓ ٙمـًم - ٟمٗمسف بٝمؿيُ 

 أيب قمٜمد وطمديثف ، ضٛمػمة سمـ طمؼالسم ٗمّسَّ يُ  أن يّمٚمح قمرايبّ ٕا وهذا

 ؾمٛمٕم٧م . ُمٕمدان سمـ قمٗمػم ـمريؼ ُمـ " اًمّّمح٤مسم٦م " ذم ديٜمّل عما ُمقؾمك

 قمـ تفًمومس٠م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  غمقم وومدت:  لىم٤م،  كمّ ب٤مهًما ضٛمػمة سمـ طمؼٓ

 وذم ، دي٨محلا . فًم رء ٓ:  لوم٘م٤م .؟ واًمّذيمر ضمرٕا تٛمسٚمي اًمّرضمؾ

 .ضٕمػ إؾمٜم٤مده

__________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ( 6433)وُمسٚمؿ ( 2363،  6463،  6266،  660)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .٦م قمـ أيب ُمقؾمكأيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم
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 ُمٕم٤مذ قمـ ضٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " ديدحلا أيب سمـ سمٙمر أيب ومقائد " ذم ورّويٜم٤م

 ي٘م٤مشمؾ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ي٘م٤مشمؾ ٛم٦مٚمؾم سمٜمل يمّؾ  اهلل ي٤م رؾمقَل :  لىم٤م أّٟمف ضمبؾ سمـ

 .دي٨محلا. .ري٤مء

 ، قمرايبّ ٕا قمٜمف لؾم٠م قماّم  لؾم٠م ٤مً أيْم ُمٕم٤مذ يٙمقن أن ؾطمتٛمٓ صّح  قٚموم

 فًم ي٘م٤مل ٓ ٤مً أيْم وُمٕم٤مذ ، قم٤ممّ  قمرايبّ ٕا لوؾم١ما ظم٤مّص  ُمٕم٤مذ ؾم١مال نّ ٕ

 ( ) اًمّتٕمّدد غمقم ومٞمحٛمؾ . أقمرايبّ 

 وائؾ أيب قمـ ُمٜمّمقر رواي٦م ذم (اتؾ صجاظًة يؼ ؾظـ افرج ) : ؿقفف

 ." ي٘م٤مشمؾ أطمدٟم٤م وم٢منّ  ؟ اهلل ؾمبٞمؾ ذم ٘مت٤ملًما ُم٤م : لوم٘م٤م " ذم اًمّمحٞمحلم

٘م٤مشمؾ واًمرضمؾ ي،  ٛمٖمٜمؿًمٚم ي٘م٤مشمؾ اًمّرضمؾ "وذم رواي٦م ؿمٕمب٦م قمـ قمٛمرو 

  ." ًمٚمذيمر

وهل رواي٦م اًمب٤مب ،  سم٤مًمِّمج٤مقم٦م ويِمتٝمر،  اًمٜم٤ّمس سملم ٞمذيمرًم:  أي

 ." ؿمج٤مقم٦م وي٘م٤مشمؾ " لىم٤م طمٞم٨م

 أو قمِمػمة أو أهؾ ُمـ فٚمضمٕ ي٘م٤مشمؾ ـعم:  أي (ًة قَ ويؼاتؾ مَح ) : ؿقفف 

 طمظّ  ؾضمٕ:  أي " ٤مً همْمب وي٘م٤مشمؾ " ُمٜمّمقر رواي٦م ذم وزاد ، ص٤مطم٥م

  .ٟمٗمسف

 ٤مً همْمب ٘مت٤ملًموا ، رّضةعما سمدومع حٛمّٞم٦مًمٚم ٘مت٤ملًما يٗمّّس  أن:  وحيتؿؾ

 .ٜمٗمٕم٦معما ٥مٚمسمج

 " ُمٙم٤مٟمف ىػُم ًم ي٘م٤مشمؾ واًمّرضمؾ "ذم رواي٦م هلام  (ويؼاتؾ رياًء  : ) ؿقفف

__________________ 
يف رواي٦م ُمسٚمؿ  (6) ي٤م رؾمقل : ، وم٘مٚمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصأشمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل أسمق ُمقؾمك ( 6433)وي٘مقر

  "...اهلل ، اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ُمٜم٤م ؿمج٤مقم٦م
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 مه٤مالويم ، اًمّري٤مء ممإ رواي٦م اًمب٤مب وُمرضمع،  اًمّسٛمٕم٦م ممإ فومٛمرضمٕم

 .ُمذُمقم

 :  أصقاء مخسة سمسب٥م ي٘مع ٘مت٤ملًما أنّ  . رواي٤مهتؿ ُمـ ٤مصؾحلوم٤م

 ، ٖمْم٥مًموا ، ٛمّٞم٦محلوا ، واًمّري٤مء ، اًمِّمج٤مقم٦م وإفمٝم٤مر ، ٖمٜمؿعما ٥مٚمـم

 ٓو صمب٤متإلسم٤م قابجلا حيّمؾ ملَ  ٝمذاٚموم ، واًمّذمّ  دحعما يتٜم٤موًمف ُمٜمٝم٤م ويمّؾ 

 .سم٤مًمٜمّٗمل

 أي ( اهلل شبقؾ يف ؾفق,  قاؾعفا هل اهلل ؿةؾـ تؽقنف ؾؿات مـ: )  ؿقفف

 ؾمقاء ٛم٦مٚميم ممإ قاًمشمٕم٤م ؾىم } ممشمٕم٤م فًمسم٘مق رادعما وهل،  اهلل شمقطمٞمد ٛم٦مٚميم: 

 .ي٦مٔا { وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م

 ىمْمّٞم٦م يمّؾ :  اًمّراهم٥م لىم٤م،  ٘مْمّٞم٦مًما ٛم٦مٚمٙمًمسم٤م رادعما يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

،  وذقمف طمٙمٛمف هٜم٤م رادعموا،  ومٕمالً  أو ىمقًٓ  يم٤مٟم٧م ؾمقاء ، ٛم٦مٚميم شمسّٛمك

 .مالؾمإلا ممإ اهلل دقمقة رادعماو

َّٓ  اهلل ؾمبٞمؾ ذم يٙمقن ٓ أّٟمف،  رادعما يٙمقن أن:  وحيتؿؾ  يم٤من ُمـ إ

 ؽًمذ ممإ أض٤مف قًم أّٟمف سمٛمٕمٜمك،  وم٘مط اهلل ٛم٦مٚميم ءالإقم ٥مٚمـم ىمت٤مًمف ؾمب٥م

  .ؽًمسمذ ؾَّ أظم ذيمقرةعما ؾمب٤مبٕا ُمـ ٤مً ؾمبب

 .اً وُم٘مّمقد أصالً  ٓ ٤مً ضٛمٜم ؾطمّم إذا خيّؾ  ٓ أن:  وحيتؿؾ

 ٓ ّولٕا هق ب٤مقم٨مًما أصؾ يم٤من إذا:  لوم٘م٤م اًمّٓمؼمّي  ّسح ؽًموسمذ

 .قرؿفجلا لؿا ؽفوبذ ، ؽًمذ سمٕمد فًم قمرض ُم٤م يرّضه

 لىم٤م ضمّٞمد سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق روى ٙمـًم

 ضمرٕا تٛمسٚمي همزا رضمالً  أرأي٧م:  اهلل ي٤م رؾمقَل :  لوم٘م٤م رضمؾ ضم٤مء :
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 ٓ:  ي٘مقل ؽًمذ يمّؾ  ٤مً صمالصم وم٠مقم٤مده٤م ، فًم رء ٓ:  لىم٤م ؟ فُم٤مًمَ  واًمّذيمر

َّٓ  ٕمٛمؾًما ُمـ ي٘مبؾ ٓ اهلل إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م صمؿّ  ، فًم رء  يم٤من ُم٤م إ

  .وضمٝمف سمف واسمتٖمل . ٤مً ّمًمظم٤م فًم

 الوم واطمد طمدّ  غمقم ٤مً ُمٕم ُمريـٕا ىمّمدَ  ُمـ غمقم هذا ٛمؾحُي  أن ويٛمٙمـ

  : اً مخس راتبدا ؾتصر ، أّوًٓ  رضّمحعما ػًمخي٤م

 أطمدمه٤م ي٘مّمد أو ٤مً سوم أطمدمه٤م ي٘مّمد أو ، ٤مً ُمٕم اًمِّمٞمئلم ي٘مّمد أن

 حيّمؾ وم٘مد ، ءالقمإلا همػم ي٘مّمد أن حذورعموم٤م ، ٤مً ضٛمٜم ظمرٔا وحيّمؾ

 دلَّ  ُم٤م وهذا ، ُمرشمبت٤من حتتف ويدظمؾ حيّمؾ ٓ وىمد ، ٤مً ضٛمٜم ءالقمإلا

 .ُمقؾمك أيب طمدي٨م ٞمفٚمقم

 أيب طمدي٨م ٞمفٚمقم دلَّ  ُم٤م غمقم ٤مً أيْم حمذور ومٝمق ٤مً ُمٕم ي٘مّمدمه٤م أن ودوٟمف

 ءالقمإلا همػم حيّمؾ وىمد ، ٤مً سوم ءالقمإلا ي٘مّمد أن ٓمٚمقبعموا ، ُأُم٤مُم٦م

 .٤مً أيْم ُمرشمبت٤من ومٗمٞمف حيّمؾ ٓ وىمد

 ّولٕا ب٤مقم٨مًما يم٤من إذا أّٟمف ممإ حّ٘م٘مقنعما ذه٥م:  َجرة أيب سمـا لىم٤م

   ٟمتٝمكا .ٞمفًمإ اٟمْم٤مف ُم٤م يرّضه ملَ  اهلل ٛم٦مٚميم ءالإقم ىمّمد

 يم٤من إذا ءالقمإلا ذم ي٘مدح ٓ ٤مً ضٛمٜم ءالقمإلا همػم دظمقل أنّ  غمقم ويدّل 

 قمبد قمـ طمسـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أسمق رواه ُم٤م،  كمّ صٕا ب٤مقم٨مًما هق ءالقمإلا

 وملَ  ومرضمٕمٜم٤م ، ٜمٖمٜمؿًم أىمداُمٜم٤م غمقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمثٜم٤م : لىم٤م ٦مًمطمقا سمـ اهلل

  .دي٨محلا .. ممإ ٝمؿٚمْ شمٙمِ  ٓ ٝمؿّ ٚماًم:  لوم٘م٤م ، ٤مً ؿمٞمئ ٟمٖمٜمؿ

 ضمقاُمع ُمـ وهق ، جي٤مزإلوا هم٦مالبًما هم٤مي٦م ذيمر سمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  إضم٤مسم٦م وذم

 ؾاطمتٛم اهلل ؾمبٞمؾ ذم ٞمسًم ذيمره ُم٤م َجٞمع سم٠منّ  أضم٤مسمف قًم ّٟمفٕ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٛمفٚميم
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 ٗمظًم ممإ لومٕمد ، ؽًميمذ ٞمسًمو اهلل ؾمبٞمؾ ذم يمّٚمف ؽًمذ قمدا ُم٤م يٙمقن أن

 ومتْمّٛمـ ٘م٤مشمؾعما طم٤مل ممإ ٘مت٤ملًما ُم٤مهّٞم٦م قمـ قابجلا قمـ سمف لقمد ضم٤مُمع

 .وزي٤مدة قابجلا

 ذيًما ٘مت٤ملًما ممإ ٤مً راضمٕم " ومٝمق " ىمقًمف ذم اًمّْمٛمػم يٙمقن أن:  وحيتؿؾ

 ءالإقم ٥مٚمـم ؾواؿمتٛم ، اهلل ؾمبٞمؾ ذم ىمت٤مل وم٘مت٤مًمف:  أي،  ؾىم٤مشم ضٛمـ ذم

 ويمّٚمٝم٤م .أقمدائف دطمض ٥مٚموـم صمقاسمف ٥مٚموـم رض٤مه ٥مٚمـم غمقم اهلل ٛم٦مٚميم

  .زُم٦مالُمت

 ٖمْمبّٞم٦مًما ٘مّقةًموا ّٞم٦مٚمٕم٘مًما ٘مّقةًما ُمٜمِم١مه ٘مت٤ملًما أنّ  .ذيمر مم٤ّم ٤مصؾحلوا

َّٓ  اهلل ؾمبٞمؾ ذم يٙمقن ٓو ، اًمِّمٝمقاٟمّٞم٦م ٘مّقةًموا  .ّولٕا إ

 نّ ٕ،  اًمّس٤مئؾ ضمقاب ٗمظًم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لقمد إّٟمام:  سمّٓم٤مل اسمـ لوىم٤م

 ٗمظًم ممإ ؽًمذ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  َل ومٕمد .هلل يٙمقٟم٤من ىمد ٛمّٞم٦محلوا ٖمْم٥مًما

 .ومٝم٤ممإلا وزي٤مدة ب٤مسًمإلا دومع وم٠موم٤مد ضم٤مُمع

 ذيًما ٗمْمؾًما وأنّ  ، ٦محلاًمّّم٤م سم٤مًمٜمّّٞم٦م حتتس٥م إّٟمام قماملٕا أنّ  سمٞم٤من وومٞمف

 .ذيمر سمٛمـ خيتّص  ج٤مهدعما ذم ورد

 غموقم اًمّدٟمٞم٤م غمقم رصحلا ذمّ  وومٞمف ، ٦مٚمٕمًما قمـ اًمّس١مال ضمقاز وومٞمف

 .اًمّٓم٤مقم٦م همػم ذم اًمٜمّٗمس ظّ حل ٘مت٤ملًما

َّٓ  إًمٞمف رأؾمف رومع وُم٤م ، إًمٞمف رأؾمف ومرومع "زاد اًمِمٞمخ٤من :  تؽؿقؾ  أٟمف إ

  "..ىم٤مشمؾ ُمـ:  وم٘م٤مل ، ىم٤مئامً  يم٤من

 ُمـ سم٤مب ُمـ يٕمدّ  ٓ ىم٤مئؿٌ  ؿمخٌص  فًمؾم٠م إذا سًم٤مجلا ملٕم٤مًما أنّ ومٞمف 

 ُمـ ُمـٕا سمنمط ، ضم٤مئز هذا ؾسم . ٤مً ىمٞم٤مُم اًمّرضم٤مل فًم يتٛمّثؾ أن أطم٥ّم 
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 .ٜمػمعما اسمـ فًمىم٤م . قمج٤مبإلا

 دوٟمف ُمـ يٙمقن أن:  وحيتؿؾ ، ُمقؾمك أسمق هق ٘م٤مئؾًما أنّ  فم٤مهرهو

  .ؼمخلا أصمٜم٤مء ذم ٤مً ُمدرضم ومٞمٙمقن
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 كتاب العتق
 أّوًمف سمٙمّس - ٤مً قمت٘م يٕمتؼ قمتؼ ي٘م٤مل ، ؽٚمعما ٦مًمإزا ٦مٚمٝمٛمعما سمٙمّس ٕمتؼًما

  .وقمت٤مىم٦م ٤مً وقمت٤مىم - ويٗمتح

،  ؾمبؼ إذا ٗمرسًما ؼقمت:  ىمقهلؿ ُمـ ُمِمتؼ   وهق:  زهرّي ٕا لىم٤م

 طمٞم٨م ويذه٥م ٕمتؼًمسم٤م صٚميتخ اًمّرىمٞمؼ نّ ٕ ، ـم٤مر إذا ٗمرخًما وقمتؼ

  .ؿم٤مء

 اًمِّمخص ٞمصٚمخت .اًمّرىمب٦م سمٗمّؽ  رادعموا { رىمب٦مٍ  ومّؽ  }:  ممشمٕم٤م اهلل ىم٤مل

 ممإ إؿم٤مرة سم٤مًمّذيمر ّّم٧مظُم  وإّٟمام .سمٕمْمف سم٤مؾمؿ اًمٌّمء شمسٛمٞم٦م ُمـ اًمّرّق  ُمـ

 .قمٜم٘مف ُمـ ٖمّؾ ًما ومّؽ  أقمتؼ ذاوم٢م .رىمبتف ذم ؾر ٖمًميم٤م ٞمفٚمقم اًمّسّٞمد طمٙمؿ أنّ 

 قمت٘مٝم٤م ذم أقم٤من سمٛمـ خمتص   اًمّرىمب٦م ومّؽ  أنّ  . صحٞمٍح  طمدي٨ٍم  ذم وضم٤مء

 سمـ ؼماءًما طمدي٨م ُمـ ٤ميمؿحلوا طمّب٤من واسمـ أمحد رواه ، شمٕمتؼ طمّتك

ي٤م :  ؾىمٞم . اًمّرىمب٦م وومّؽ  اًمٜمّسٛم٦م أقمتؼ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م:  لىم٤م قم٤مزب

 ، سمٕمت٘مٝم٤م دشمٗمر أن اًمٜمّسٛم٦م قمتؼ إنّ  ، ٓ:  لىم٤م ؟ واطمدة ٞمست٤مًمأ .اهلل رؾمقَل 

  .قمت٘مٝم٤م ذم شمٕملم أن اًمّرىمب٦م وومّؽ 

حفو سمٕمْمف اًمؽّمُمذّي  أظمرج ـمقيؾ طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم وهق  .صحَّ

 اًمّتٗمّرد ذم ٗمْمؾًما صمب٧م ٕمتؼًما غمقم قم٤مٟم٦مإلا ذم ٗمْمؾًما صمب٧م وإذا

 .( ) مموٕا سم٤مب ُمـ ٕمتؼًمسم٤م

 
__________________ 

: ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل ،  قمـ أيب هريرة ( 6634)وُمسٚمؿ ( 2266)أظمرج اًمبخ٤مري  (6)

 .ُمـ أقمتؼ رىمب٦م ُمسٚمٛم٦م ، أقمتؼ اهلل سمٙمؾ قمْمٍق ُمٜمف قمْمقًا ُمـ اًمٜم٤مر ، طمتك ومرضمف سمٗمرضمف
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 الحديث األول
ـًا أظتؼ ِذ  مـ: ؿال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأّن رشق,  ظـ ابـ ظؿر  -666

ٍل , ؾلظطك فف يف ظبٍد , ؾؽان فف ماٌل يبؾغ ثؿـ افعبد , ؿّقم ظؾقف ؿقؿة ظْد 

 ( ) .افعبد , وإٓ ؾؼد ظتؼ مـف ما ظتؼذـاءه حصصفؿ , وظتؼ ظؾقف 

 

 الوم ّتػاقٓبا خمّمقص ٙمٜمّفًم ، ٕمٛمقمًما فم٤مهره ( أظتؼ مـ: )  ؿقفف

 ٞمفٚمقم حجقرعما وذم ، سٗمفٍ ًم ٞمفٚمقم حجقرعما ُمـ ٓو جٜمقنعما ُمـ يّمّح 

 سمحس٥م امءٚمٕمًمٚم شمٗم٤مصٞمؾ ٙم٤مومرًموا قتعما ُمرض ريضعموا ٕمبدًموا سٍ ٚمسمٗم

 .اًمّتخّمٞمص ٦مًمأد ُمـ قمٜمدهؿ ئمٝمر ُم٤م

َّٓ  افّشاؾعّقة قمٜمد قتعما ُمرض ذم مي٘مقَّ  ٓو  لوؿا ، اًمّثٚم٨م وؾمٕمف إذا إ

 .٤مً ٘مٚمُمٓم رضعما ذم مي٘مقَّ  ٓ:  أمحد

 ُمـ ٕمضسم ورث سم٠من . ٞمفٚمقم أقمتؼ إذا ُم٤م " أقمتؼ ":  فًمسم٘مق وظمرج

 .رواية أمحد وظـ , ؿفقرجلا ظـد رساي٦م الوم سم٘مراسم٦مٍ  ٞمفٚمقم يٕمتؼ

 وم٢منّ  ؾمّٞمده غمقم يٕمتؼ ٤مً ؿم٘مّم اؿمؽمى أن سمٕمد ٙم٤مشم٥معما قمَجزَ  قًم ؽًمويمذ

 .رثإليم٤م ومٝمق اًمّسّٞمد ؾومٕم سمٖمػم نالحيّم ٕمتؼًموا ؽٚمعما

 ُمـ ٟمّمٞمبف سمٕمتؼ أوىص قًم ، سمحؼ   أيمره إذا ُم٤م ظمتٞم٤مرٓا ذم ويدظمؾ

  سمٕمتؼ أو ِمؽمكعما
ٍ
 ٤ملعما نّ ٕ،  ٤مً أيْم ؿفقرجلا قمٜمد يّس ملَ  يمّٚمف فًم ممّـ ضمزء

__________________ 
( 6366،  6034،   6033،  6032،  6032،  6024،  6064)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

 .?ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ( 6636)وُمسٚمؿ 

 .ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف ٟمحقه خمتٍماً ( 6636)وُمسٚمؿ ( 6036)وًمٚمبخ٤مري 
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 .رواية ؽّقةفادا وظـ ، اً ُمٕمّس ّٞم٧معما ويّمػم قارثًمٚم يٜمت٘مؾ

 ٘مٞم٤مسًما فالظم غمقم اًمّّساي٦م أنّ ،  ؼمخلا ُمٗمٝمقم ُمع ٛمٝمقرجلا وطمّج٦م

 ٗم٤متٚمتعما همراُم٦م ؾمبٞمؾ ؾمبٞمٚمف اًمّت٘مقيؿ نّ ٕو ، اًمٜمّّص  سمٛمقرد ومٞمختّص 

  .٤مً ومالإشم جيٕمؾ أُمر سمّمدور اًمّتخّمٞمص ومٞم٘متض

 وأضمرى،  اً ُمٜمّجز ٕمتؼًما وىمقع " أقمتؼ ُمـ ":  ىمقًمف فم٤مهر صمؿّ 

 .ٜمّجزعما جمرى وضمدت إذا سمّمٗم٦مٍ  ؼٚمَّ ٕمعما ؿفقرجلا

 .ُم٦مٕا يتٜم٤مول اًمّٚمٖم٦م ذم ٕمبدًما ٗمظًم أنّ  .طمزم اسمـ اّدقمك: تؽؿقؾ 

  .ٛمٚمقكعما أراد فٚمٕمًمو ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ُم٦مٕوا ، وضٕمف ؾسم٠مص اًمّذيمر ٛمٛمٚمقكًمٚم اؾمؿ ٕمبدًما:  ٘مرـمبّل ًما لوىم٤م

 يتٜم٤مول ٓ ٙمؿحلا هذا إنّ :  إشحاق لؿا ؿّ صمَ  وُمـ ، ٗمٔمفًم سمٖمػم ١مّٟمثفعم اؾمؿ

،  ٟمثكٕوا اًمّذيمر سملم ٙمؿحلا ذم يٗمّرىمقا ؿٚموم . ؿفقرجلا ػففوخا ، ٟمثكٕا

َّٓ }:  ممشمٕم٤م فًميم٘مق ٜمسجلا سمف يراد ٕمبدًما ٗمظًم نّ ٕ إُّم٤م  {اً قمبد اًمّرمحـ آيت إ

 ٕمدمًم ٤مقحلإلا ـمريؼ غمقم وإُّم٤م ، ٤مً ٕمىمٓم ٟمثكٕوا اًمّذيمر يتٜم٤مول وم٢مّٟمف

 .ٗم٤مرقًما

،  قمٜمف ٟم٤مومع قمـ قم٘مب٦م سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ قمٛمر اسمـ وطمدي٨م:  لىم٤م

 لىم٤م وىمد ، دي٨محلا " اًمنّميم٤مء سملم يٙمقن ُم٦مٕوا ٕمبدًما ذم يٗمتل يم٤من أّٟمف

 .ُمرومقع ٛمٞمعجلا أنّ  ومٔم٤مهره ( ) . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ ؽًمذ خيؼم:  آظمره ذم

 لىم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  رواه وىمد

 .دي٨محلا " أُم٦م أو قمبد ذم ذك فًم يم٤من ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل لىم٤م: 

__________________ 
 .وهق أطمد رواي٤مت طمدي٨م اًمب٤مب(  6666)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (6)
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 ُمـ اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف ُم٤م وُمثٚمف ، ؽًمذ ذم وضمدشمف ُم٤م أسح وهذا

 ذم سم٘مل ُم٤م ٞمفٚمقم ؾمح " : ومٞمف لوىم٤م،  ُمثٚمف ٟم٤مومع قمـ إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ

 ." يمّٚمف يٕمتؼ طمّتك ُم٤مًمف

 ٕمبدًميم٤م ٙمؿحلا هذا ذم ٦مِ ُمَ َٕ ا يمقن راكإد:  رُملمحلا إُم٤مم لىم٤م وىمد

 .ؿٚمأقم واهلل ، ٗمرقًموا ٛمعجلا قضمفًم اًمّتٗمّٓمـ ىمبؾ ٚمّس٤مُمعًم طم٤مصؾ

 قمتؼ يٜمٗمذ:  لوم٘م٤م آظمر سمٛم٠مظمذٍ  قثلّ ؾاف ظثامن سمٞمٜمٝمام ومّرق وىمد:  ٧مٚمىم

َّٓ  نميٙمفًم ٞمفٚمقم رء ٓو َجٞمٕمف ذم اًمنّميؽ  شمراد ٦مٚمَجٞم ُم٦مٕا شمٙمقن أن إ

 .اًمرّضر ُمـ ومٞمٝم٤م ذيٙمف غمقم ؾأدظم ُم٤م ومٞمْمٛمـ قطءًمٚم

 ٟمتٝمكا .وم٤مؾمد قمثامن وىمقل ، ؿم٤مذّ  إؾمح٤مق ىمقل:  اًمٜمّقوّي  لىم٤م

وذم رواي٦م ،  اًمّراء وؾمٙمقن ٕمجٛم٦معما سمٙمّس وهق(  اً ذـ : ) ؿقفف

 سملم يٙمقن أن سملم ومرق الوم ٓوإ لث٤معميم٤م هق " اصمٜملم سملم اً قمبد "ًمٚمبخ٤مري 

 .أيمثر أو اصمٜملم

 "٤مً ؿم٘مّم"خلم قمٜمد اًمِمٞم قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر أّيقب رواي٦م وذم

 "٤مً ٟمّمٞمب" ًمٚمِمٞمخلم رواي٦م وذم ، ّولٕا وزن ٦مٚمُمٝمٛم وىم٤مف سمٛمٕمجٛم٦مٍ 

َّٓ  ، ًك سمٛمٕمٜم ٙمّؾ ًموا  .ٙمثػمًموا ٞمؾٚم٘مًما هق:  لىم٤م دريد اسمـ أنّ  إ

َّٓ  اًمِّم٘مص يٙمقن ٓ:  ٘مّزازًما لوىم٤م  صؾٕا ذم واًمنّمك ، ؽًميمذ إ

 ُمـ اًمّسٞم٤مق ذم سمدّ  ٓو ، ِمؽمكعما ٕمبدًما وهق ٘مفٚمُمتٕم غمقم ؼٚمأـم ُمّمدر

  امرإض
ٍ
 .ُمٜمٝم٤م ٕملّم عما زءجلا أو ٦مٚمٛمجلا هق ِمؽمكعما نّ ٕ أؿمبٝمف ُم٤م أو ضمزء

 ومٗمٞمف رهقنعموا ٤مينجلا يستثٜمك ٙمـًم،  رىمٞمؼ ؾيم ذم ٕمٛمقمًما وفم٤مهره

 إسمٓم٤مل ومٞمٝم٤م نّ ٕ،  اًمّّساي٦م ُمٜمع ٜم٤مي٦مجلوا اًمّرهـ ذم صّح ٕوا ، فالظم
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 يم٤من وم٢من،  يم٤مشمب٤مه أن سمٕمد ٤مً ُمِمؽميم أقمتؼ قٚموم ، ٞمفٚمقم جٜمّل عموا رهتـعما طمّؼ 

 صمبقت يٙمٗمل ٓو ، الوم ٓوإ اًمّّساي٦م وىمٕم٧م ٙم٤مشم٥معما يتٜم٤مول ٕمبدًما ٗمظًم

 ، ٞمفٚمقم ٕمبدًما ٗمظًم اؾمتٕمامل زمٚميست ٓو صمبت٧م وم٘مد ، ٞمفٚمقم اًمّرّق  أطمٙم٤مم

 ٙم٤مشم٥معما ُمـ أىمقى ٛمدسّمرًمٚم ٕمبدًما ٗمظًم شمٜم٤مول ٙمـًم ، دسّمراه قًم ُم٤م وُمثٚمف

 نميٙمفًم دًمو أمّ  يمقّن٤م صمب٧م أُم٦م ُمـ أقمتؼ قٚموم ، صّح ٕا غمقم هٜم٤م ومٞمّسي

 شم٘مبؾ ٓ دًمقًما وأمّ  ، ٍؽ ًمُم٤م ممإ ٍؽ ًمُم٤م ُمـ ؾاًمٜمّ٘م زمٚمشمست ّّن٤مٕ رساي٦م الوم

 .امءؾعفا يلؿق أصّح  وهق،  سمٞمٕمٝم٤م يرى ٓ ُمـ قمٜمد ؽًمذ

:  فًمسم٘مق واًمّت٘مٞمٞمد ، يبٚمغ رء:  أي  ( ؾؽان فف ماٌل يبؾغ : ) ؿقفف

 .اًمٜمّّمٞم٥م ىمٞمٛم٦م يبٚمغ ٓ ٙمٜمّفًم ُم٤مل فًم يم٤من إذا ُم٤م خيرج "يبٚمغ"

ـّ ًم ، ٤مً ٘مٚمُمٓم ٞمفٚمقم ي٘مّقم ٓ اًمّّمقرة هذه ذم ّٟمفأ وفم٤مهره  قمٜمد صّح ٕا ٙم

 سمف ُمقرٌس  هق ذيًما ٘مدرًما ممإ يّسي أّٟمف,  ؽفما مذهب وهق افّشاؾعّقة

  .ُمٙم٤منإلا سمحس٥م ٕمتؼًمٚم اً شمٜمٗمٞمذ

 فم٤مهره " ىمّقم اً ُمقرس يم٤من وم٢من "وًمٚمبخ٤مري ُمـ رواي٦م ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف 

 ملَ  ؽًمذ سمٕمد أيّس صمؿّ  اً ُمٕمّس يم٤من قًم طمّتك ، ٕمتؼًما طم٤مل ؽًمذ اقمتب٤مر

 .ي٘مّقم ملَ  اً ُمٕمّس يم٤من إن أّٟمف وُمٗمٝمقُمف ، ٙمؿحلا يتٖمػّم 

 قمتؼ وم٘مد ٓوإ ":  ومٞمٝم٤م لىم٤م طمٞم٨ماًمب٤مب  رواي٦م ذم ؽًمسمذ أومّمح وىمد

 يٗمٝمؿ ذيًما هذا ، لوّ ٕا طمٙمٛمف غمقم يٕمتؼ ملَ  ُم٤م ويب٘مك،  " قمتؼ ُم٤م ُمٜمف

 .سم٘م٤مءإلا هذا سمٕمد ٙمؿحلا قمـ اًمّسٙمقت وهق اًمّسٞم٤مق هذا ُمـ

 .ٞمفٚمي ذيًما دي٨ماحل غمقم مالٙمًما ذم ؽًمذ ذم بح٨مًما وؾمٞم٠ميت

 ، سمحّّمتف ُمقرس ّٟمفٕ ، ٕمبدًما سم٘مّٞم٦م صمٛمـ:  أي ( عبدفا ثؿـ: )  ؿقفف
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 قمـ أٟمٞمس٦م أيب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ روايتف ذم اًمٜمّس٤مئّل  ؽًمذ أوضح وىمد

 اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ نالقمج سمـ وحمّٛمد ٟم٤مومع سمـ وقمٛمر قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد

 نميم٤مئفًم يْمٛمـ وم٢مّٟمف،  ذيم٤مئف أٟمّمب٤مء ٞمٛم٦مىم يبٚمغ ُم٤مل فًمو " ٗمظٚمسم قمٛمر

 ." ٕمبدًما ويٕمتؼ أٟمّمب٤مءهؿ

 زمالواًم ، ٕملمًما سمف اؿمؽمي٧م ُم٤م اًمّثٛمـ نّ ٕ ، ٘مٞمٛم٦مًما هٜم٤م سم٤مًمّثٛمـ رادعموا

 أٟمٞمس٦م أيب سمـ زيد رواي٦م ذم رادعما شمبلّم  وىمد ، اًمّثٛمـ ٓ ٘مٞمٛم٦مًما هٜم٤م

 ٘مٞمٛم٦مسم ىمٞمٛمتف يبٚمغ ُم٤م " ٗمظٚمسم قمـ ٟم٤مومع أّيقب رواي٦م ذمو ، ذيمقرةعما

 ."قمدل

 واًمٜمّس٤مئّل  ؿٚمُمس زاد ، أّوًمف سمْمؿّ  ( ( )ؿقؿة ظدل قفؾظ ّقمؿُ : )  ؿقفف 

 ." ؿمٓمط ٓو ويمس ٓ قمدل ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمف ذم " قضمفًما هذا ُمـ روايتٝمام ذم

 ، اًمٜمّ٘مص ٦مٚمُمٝمٛم سمٕمده٤م ٙم٤مفًما وؾمٙمقن قاوًما سمٗمتح:  قيمسًموا

 .قرجلا .ٗمتحًموا ُمٙمّررة ٦مٚمُمٝمٛم صمؿّ  سمٛمٕمجٛم٦م واًمِّمٓمط

 يب٤مع ُم٤م َجٞمع ذيٙمف طمّّم٦م ذم يب٤مع أّٟمف غمقم امءؾعفا مـ َمـ ؿال واّتػؼ

 سم٘مدر ديـ ٞمفٚمقم يم٤من قًمو ، ؽًمذ ذم قمٜمدهؿ فالاظمت غمقم اًمّديـ ذم ٞمفٚمقم

 فالخليم٤م وهق ، امءؾعفا يلؿق أصّح  غمقم قرسعما طمٙمؿ ذم يم٤من ٙمفٚميٛم ُم٤م

  ؟. ٓ أم اًمّزيم٤مة يٛمٜمع ؾه.  اًمّديـ أنّ  ذم

ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر  قمـ ٛمٞمدّي حلوا اًمِّم٤مومٕمّل  رواي٦م ذم ووىمع

 وهق.  " قمدل ىمٞمٛم٦م أو ٘مٞمٛم٦مًما غمسم٠مقم ٞمفٚمقم ي٘مّقم وم٢مّٟمف "قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف 

 ىمٞمٛم٦م ٞمفٚمقم ىمّقم " ٗمظٚمسم قمٜمف أصح٤مسمف أيمثر رواه وىمد ، ؾمٗمٞم٤من ُمـ ؿمّؽ 

__________________ 
ُملم : أي : ىم٤مل ذم اعمرىم٤مة ( 6)  .أو اعمراد ىمٞمٛم٦ٌم وؾمط، شم٘مقيؿ قمدل ُمـ اعم٘مقر
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 .اًمّّمقاب وهق ( ) " قمدل

 وذيم٤مءه ؾٗم٤مقمًمٚم بٜم٤مءًما غمقم يمثرًمأل يمذا ( ذـاءه كطَ ظْ ؾلَ : )  ؿقفف

 وذيم٤مؤه .لٛمٗمٕمقًمٚم بٜم٤مءًما غمقم " وم٠مقمٓمل " ٝمؿبٕمْمًمو ، سم٤مًمٜمّّم٥م

  .سم٤مًمّْمؿّ 

 .ذيم٤مء فًم يم٤من إن : أي،  طمّمّمٝمؿ ىمٞمٛم٦م:  أي ( حصصفؿ) :  قففؿ

 يم٤من قٚموم،  ؾقف فالخ ٓ وهذا ، ب٤مىملًما َجٞمع أقمٓم٤مه ذيؽ فًم يم٤من وم٢من

 واًمّث٤مين،  اًمّثٚم٨م وهل طمّّمتف أطمدهؿ وم٠مقمتؼ،  صم٦مالاًمثّ  سملم ٤مً ُمِمؽميم

 اًمٜمّّمػ ص٤مطم٥م ٟمّمٞم٥م ٞمٝمامٚمقم ي٘مّقم ؾومٝم،  اًمّسدس وهل طمّّمتف

  .؟ ّمصحلا ىمدر غمقم أو سم٤مًمّسقّي٦م

 ذم فالخليم٤م فالظم ةؾـابحلوا ؽّقةفادا وقمٜمد ، اًمّث٤مين غمقم ؿفقرجلا

 .؟ ؽٚمعما ىمدر غمقم أو سم٤مًمّسقّي٦م ي٠مظمذان ؾه صمٜملمٓ يم٤مٟم٧م إذا اًمِّمٗمٕم٦م

 ٕملمًما سمٗمتح هق : اًمّداودّي  لىم٤م .( ظتؼ ما مـف ظتؼوإّٓ ؾؼد : )  ؿقفف

 .اًمّث٤مين ذم واًمّْمؿّ  ٗمتحًما وجيقز ّولٕا ُمـ

 وأقمتؼ ٗمتحًمسم٤م قمتؼ ي٘م٤مل وإّٟمام ، همػمه فٚمي٘م ملَ  سم٠مّٟمف:  اًمّتلم اسمـ وشمٕمّ٘مبف

 .ُمتٕمد   همػم زمٓ ٗمٕمؾًما نّ ٕ ، أّوًمف سمْمؿّ  قمتؼ يٕمرف ٓو ، ٛمزةهلا سمْمؿّ 

 وضمقيري٦م إؾمح٤مق واسمـ ذئ٥م أيب واسمـ ٞم٨مٚماًم رواه: ىم٤مل اًمبخ٤مري 

 اًمٜمّبّل  قمـ قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ُأُمٞم٦َّم سمـ امقمٞمؾوإؾم ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك

  اٟمتٝمك .اً خمتٍم ملسو هيلع هللا ىلص

__________________ 
(  6636) وُمسٚمؿ ، قمـ اسمـ اعمديٜمل (  6036)  "صحٞمحف"وهل رواي٦م اًمبخ٤مري ذم  (6)

 .٤من سمفقمـ قمٛمرو اًمٜم٤مىمد واسمـ أيب قمٛمر يمالمه٤م قمـ ؾمٗمٞم
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 وم٘مد":  ىمقًمف وهل،  ٕمّسعما طمّؼ  ذم ظمػمةٕا ٦مٚمٛمجلا يذيمروا وملَ  .يٕمٜمل

 ."قمتؼ ُم٤م ُمٜمف قمتؼ

 واًمٜمّس٤مئّل  ، ٗمٔمفًم يسؼ وملَ ،  ؿٚمُمس ٝم٤مٚموص وم٘مد . ٞم٨مٚماًم رواي٦م وم٠مُّم٤م

،  ذيم٤مء سملم نيم٤م ممٚمقكٍ  أّيام:  ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ٗمٔمفًمو

 إن ومٞمٕمتؼ قمدل ىمٞمٛم٦م أقمتؼ ذيًما ُم٤مل ذم ي٘م٤مم وم٢مّٟمف ٟمّمٞمبف أطمدهؿ وم٠مقمتؼ

  ." ُم٤مًمف ؽًمذ غٚمسم

 ، ٗمٔمٝم٤مًم يسؼ وملَ ،  ؿٚمُمس ٝم٤مٚمومقص . ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م وأُّم٤م

 ذم ٤مً ذيم أقمتؼ ُمـ " ٗمٔمفًمو "ٞمفٚمقم ُمستخرضمف" ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق ٝم٤مٚمووص

 ." فيمٚمّ  قمتؼ وم٘مد،  صمٛمٜمف غٚمُمب قمتؼ ذيًمٚم ويم٤من،  ممٚمقك

 أقمتؼ ُمـ " ٗمٔمفًمو،  قمقاٟم٦م أسمق ٝم٤مٚمومقص . إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وأُّم٤م

  ." ُمٜمف ٟمٗم٤مذه ٞمفٚمومٕم ممٚمقك قمبد ذم فًم ٤مً ذيم

 .بخ٤مرياًم ٝم٤مٚمومقص - أؾمامء اسمـ وهق - ضمقيري٦م رواي٦م وأُّم٤م

 .وهمػمه ؿٚمُمس ٝم٤مٚمومقص .ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م وأُّم٤م

 ، ٗمٔمٝم٤مًم يسؼ وملَ  . ؿٚمُمس ٝم٤مٚمومقص . ُأُمٞم٦َّم سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م وأُّم٤م

  .ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ٟمحق اًمّرّزاق قمبد قمٜمد وهل

 هل ؾه،  ٕمّسعما سمحٙمؿ ٘م٦مٚمتٕمعما اًمّزي٤مدة هذه ذم أّيقب ؿمؽَّ و

  .؟ ُم٘مٓمققم٦مٌ  ُمٜم٘مٓمٕم٦مٌ  أو،  ُمرومققم٦مٌ  ٦مٌ ًمُمقصق

أرء ىم٤مًمف ٟم٤مومع . ٓ أدري : ىم٤مل  . ومرواه اًمبخ٤مري ُمـ رواي٦م مح٤مد قمٜمف

 آظمره ذم لوم٘م٤م،  أّيقب قمـ ٤مبقهّ ًما قمبد رواه وىمد ،أو رء ذم احلدي٨م 

 ، فٚمي٘م ملَ  ورسّمام،  قمتؼ ُم٤م ُمٜمف قمتؼ وم٘مد ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  وإن:  لىم٤م ورسّمام :
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  .اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف .ٚمفبَ ىمِ  ُمـ ٟم٤مومع ي٘مقًمف رء أّٟمف فمٜمّل وأيمثر

ـُ  حيٞمك اًمّزي٤مدة هذه رومع ذم اًمِّمّؽ  غمقم أّيقَب  واومؼ وىمد  قمـ ؾمٕمٞمد سم

:  ي٘مقل ٟم٤مومع ويم٤من " اًمٜمّس٤مئّل  ٗمظًمو،  واًمٜمّس٤مئّل  ؿٚمُمس أظمرضمف،  ٟم٤مومع

 وم٢من ، دي٨محلا ذم رء أم ي٘مقًمف ٚمفبَ ىمِ  ُمـ يم٤من أرء أدري ٓ:  حيٞمك لىم٤م

 .حيٞمك قمـ آظمر وضمف ُمـ ورواه٤م ، " صٜمع ُم٤م ضم٤مز وم٘مد قمٜمده يٙمـ ملَ 

 .آظمر وضمفٍ  ُمـ رومقععما ذم وأدرضمٝم٤م ، ٟم٤مومع قمـ سم٠مّّن٤م ومجزم

،  دي٨محلا ذم أهق دريٟم ٓ : ٓىم٤م،  وحيٞمك أّيقب سم٠منّ  . ؿٚمُمس وضمزم

 .ٚمفبَ ىمِ  ُمـ ٟم٤مومع فًمىم٤م رء أو

 ٙمـًم ، قمٛمر سمـ اهلل قمبٞمد قمـ ٓو ٝم٤مٚموص ذم ؽًمُم٤م قمـ ػٚمخيت وملَ 

 قمـ وم٢مصمب٤مهت٤م طمّٗم٤مظ أصمبتقه٤م ذيـًموا ، وطمذومٝم٤م إصمب٤مهت٤م ذم ٞمفٚمقم ػٚماظمت

،  قمٜمد اًمبخ٤مري يمام طم٤مزم سمـ ضمرير ٤مً أيْم وأصمبتٝم٤م ، ُم٘مّدم اهلل قمبٞمد

 .اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ُأُمٞم٦َّم سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 .ُمرومققم٦م اًمّزي٤مدة هذه أصمب٧م ُمـ رواي٦م ئّٛم٦مٕا رضّمح وىمد

 أطمٗمظ ٤مً ٙمًمُم٤م أنّ  ذم يِمّؽ  دي٨محلسم٤م ٤مً عمقم٤م أطمس٥م ٓ:  اًمِّم٤مومٕمّل  لىم٤م

 ومِمّؽ  اؾمتقي٤م قًمو طمّتك ، ُمٜمف فًم زمًمأ يم٤من ّٟمفٕ ، أّيقب ُمـ ٟم٤مومع دي٨محل

  ذم أطمدمه٤م
ٍ
 .يِمّؽ  ملَ  ُمـ ُمع ّج٦محلا يم٤مٟم٧م ص٤مطمبف ومٞمف يِمّؽ  ملَ  رء

 ٟم٤مومعٍ  ذم ؽًمُم٤م:  ُمٕملم سمـٓ ٧مٚمىم:  اًمّدارُمّل  قمثامن ىمقل ؽًمذ وي١مّيد

  .ؽًمُم٤م:  لىم٤م ؟ أّيقب أو ٞمؽًمإ أطم٥ّم 

 غمقم مالٙمًما ذم وىمٗمٝم٤م أو،  اًمّزي٤مدة هذه رومع ذم فالخلا صمٛمرة وؾم٠مذيمر

 .ممشمٕم٤م اهلل ؿم٤مء إن ٞمفٚمي ذيًما هريرة أيب طمدي٨م
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 ممٚمقك ُمـ فٟمّمٞمب أقمتؼ إذا قرسعما أنّ  غمقم ٞمٌؾ ًمد دي٨محلا هذا وذم

 .يمّٚمف قمتؼ

َّٓ  يٙمقن ٓ اًمّت٘مقيؿ أنّ  ذم فالخ ٓ:  ؼمّ ًما قمبد اسمـ لىم٤م  قرسعما غمقم إ

 :  عتؼفا وؿت يف ػقاؾاخت صمؿّ  ،

:  ٙمّٞم٦مًم٤معما وسمٕمض صّح ٕا ذم واًمِّم٤مومٕمّل  ٛمٝمقرجلا لىم٤م:  افؼقل إول

  .ل٤محلا ذم يٕمتؼ إّٟمف

 ٟمّمٞمبف اًمنّميؽ أقمتؼ قًم:  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض لىم٤م:  افؼقل افثاين

 .سم٤مًمّت٘مقيؿ ٟمّمٞمبف طمّّم٦م ٕمتؼعما ويٖمرم،  اً ٖمقًم يم٤من سم٤مًمّت٘مقيؿ

،  ٤مً ٟمّمٞمب أقمتؼ ُمـ:  لىم٤م طمٞم٨مب ذم اًمبخ٤مري أّيق رواي٦م وطمّجتٝمؿ

  .قمتٞمؼ ومٝمق،  ىمٞمٛمتف يبٚمغ ُم٤م ٤ملعما ُمـ فًم ويم٤من

 ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤م طمّب٤من واسمـ اًمٜمّس٤مئّل  رواي٦م ؽًمذ ُمـ وأوضح

 ومٞمف فًمو اً قمبد أقمتؼ ُمـ " ٗمظٚمسم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ُمقؾمك سمـ ٞمامنٚمؾم

 ." سم٘مٞمٛمتف ذيم٤مئف ٟمّمٞم٥م ويْمٛمـ،  طمرّ  ومٝمق ووم٤مء فًمو،  ذيم٤مء

 يٕمتؼ ذيًمٚم ومٙم٤من " ٟم٤مومع قمـ ذئ٥م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ٚمّٓمح٤موّي ًمو

 سمٕمد ٕمتؼعما قرسعما أقمّس قًم طمّتك ، " يمّٚمف قمتٞمؼ ومٝمق صمٛمٜمف يبٚمغ ُم٤م ٟمّمٞمبف

 ، شمريمتف ُمـ أظمذ ٤متُم قًمو ، ذُّمتف ذم ٤مً ديٜم ؽًمذ وسم٘مل ٕمتؼًما اؾمتٛمرّ  ؽًمذ

 . ٕمتؼًما واؾمتٛمرّ  رء ٚمنّميؽًم يٙمـ ملَ  ٤مً ؿمٞمئ خيٚمػ ملَ  وم٢من

َّٓ  يٕمتؼ ٓ أّٟمف ٙمّٞم٦مًم٤معما قمٜمد ِمٝمقرعما:  افؼقل افثافث  ، ٘مٞمٛم٦مًما سمدومع إ

 أىمقال أطمد وهق ، قمت٘مف ٟمٗمذ ٘مٞمٛم٦مًما أظمذ ىمبؾ اًمنّميؽ أقمتؼ قٚموم

 .اًمِّم٤مومٕمّل 
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 ىمّقم اً ُمقرس ٤منيم وم٢من:  لىم٤م طمٞم٨مذم اًمبخ٤مري  ملؾم٤م رواي٦م وطمّجتٝمؿ

 .يٕمتؼ صمؿّ  ٞمفٚمقم

 أداء غمقم شمرشمٞمبف اًمّت٘مقيؿ غمقم ٕمتؼًما شمرشمٞم٥م ُمـ زمٚمي ٓ أّٟمف:  قابجلوا

 غمقم زائد وم٘مدرٌ  اًمّدومع وأُّم٤م ، ٘مٞمٛم٦مًما ُمٕمروم٦م يٗمٞمد اًمّت٘مقيؿ وم٢منّ  ، ٘مٞمٛم٦مًما

  .ؽًمذ

 وقمتؼ،  طمّمّمٝمؿ ذيم٤مءه وم٠مقمٓمك " ومٞمٝم٤م تلًما ؽًمُم٤م رواي٦م وأُّم٤م

  .قاوًمسم٤م سٞم٤مىمٝم٤مًم ٤مً بشمرشمٞم شم٘متض الوم " ٕمبدًما ٞمفٚمقم

 ويٙمقن ، يمّٚمف يٕمتؼ:  لىم٤م طمٞم٨م شريـ ابـ ذظ طمّج٦م دي٨محلا وذم

 غمقم سم٤مًمّت٘مقيؿ دي٨محلا تٍميحًم ، ٤ملعما سمٞم٧م ذم يٕمتؼ ملَ  ُمـ ٟمّمٞم٥م

  .ٕمتؼعما

 ، ُمٕمّس ٓو ُمقرس ُمـ زءجلا قمتؼ يٜمٗمذ ٓ:  لىم٤م طمٞم٨م ربقعة ذوظ

 .دي٨محلا قمٜمده يثب٧م ملَ  ويم٠مّٟمف

 ٕمتؼًما إرادة قمٜمد يٙمقن اًمّت٘مقيؿ إنّ :  لىم٤م ٞم٨مطم صّج ٕا بـ بؽر ذوظ

  .صدوره سمٕمد ٓ

 غمقم ٟمّمٞمبف ي٘مّقم أن سملم اًمنّميؽ يتخػّم :  لىم٤م طمٞم٨م حـقػة أيب ذوظ

 .اًمنّميؽ ٟمّمٞم٥م ذم ٕمبدًما يستسٕمل أو،  ٟمّمٞمبف يٕمتؼ أو،  ٕمتؼعما

 . صاحباه ٓو حّتك أحٌد  قفؾظ يتابعف ولَ ،  ؽًمذ ممإ سبؼيُ  ملَ  إّٟمف وي٘م٤مل

 . قمبده سمٕمض أقمتؼ قًم ومٞمام . ؽًمذ ذم قًمفىم وـمرد

 .يمّٚمف يٕمتؼ:  ىم٤مًمقا ؿفقرجلؾا

  .هٓقعم ٟمٗمسف ىمٞمٛم٦م ذم ٕمبدًما يستسٕمل:  هق لوؿا
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 ٟمّمٞمبؽ أقمتؼ:  نميٙمفًم لوم٘م٤م،  اًمنّميؽ أذن إذا ُم٤م ـػّقةحلا واشتثـك

  .ومٞمف ضامن الوم:  ىم٤مًمقا ،

 ، ُمثٚمف ٓ ىمٞمٛمتف ٞمفٚمومٕم ٞمقانحلا ُمـ ٤مً ؿمٞمئ ػٚمأشم ُمـ أنّ  غمقم سمف لواؾمتد

  .ؿفقرجلا ظـد .يقزن ٓو يٙم٤مل ٓ ُم٤م ؽًمسمذ تحؼٚموي

 طمّرّي٦م ؾشمٙمٛم أن قرسعما غمقم اًمّت٘مقيؿ ذم ٙمٛم٦محلا ؾىمٞم:  سمّٓم٤مل اسمـ لوىم٤م

 إٟم٘م٤مذ لامٙمْ ؾمتِ ٓ أّّن٤م واًمّّمقاب:  لىم٤م . وطمدوده ؿمٝم٤مدشمف تتؿّ ًم ٕمبدًما

  .اًمٜم٤ّمر ُمـ ٕمتؼعما

 ؾٕمًمو ، ٤مً أيْم حمتٛمٌؾ  هق ؾسم،  اً ُمردود ذيمقرعما ٘مقلًما ٞمسًمو:  ٧مٚمىم

 .ؾمتسٕم٤مءٓا ُمنموقمّٞم٦م ذم ٙمٛم٦محلا هق ٤مً أيْم ؽًمذ
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 الحديث الثاني
ؼصًا فف مـ أظتؼ ِص : ؿال  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبّل  ظـ أيب هريرة  -666

يؽـ فف ماٌل ؿّقم ادؿؾقك  لَ ف , ؾنن فقف خالصف ـّؾف يف ماؾمـ مؾقٍك , ؾع

  ( ). سعل افعبد , ؽر مشؼقٍق ظؾقفظدٍل , ثؿ اشتُ  , ؿقؿةَ 

 

 آظمر وضمفٍ  ُمـوًمٚمبخ٤مري ( ...مـ أظتؼ صؼصًا فف مـ مؾقكٍ  ): ف ؿقف

 أقمتؼُمـ أقمتؼ ؿم٘مّم٤ًم ًمف ذم قمبٍد  " سمٚمٗمظقمـ ىمت٤مدة  طم٤مزم سمـ ضمرير قمـ

 وأظمرضمف،  " ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم يستسعَ  َّٓ وإ،  ُم٤مل فًم يم٤من إن يمّٚمف

 ضمرير قمـ ٤مً َجٞمٕم سمٙمػم سمـ وحيٞمك اًمّّسّي  سمـ سمنم ـمريؼ ُمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا

 ُمـ أقمت٘مف ذيًمٚم ويم٤من،  مالهم ُمـ ٤مً ؿم٘مّم أقمتؼ ُمـ " ظٗمٚمسم طم٤مزم سمـ

 اؾمتسٕمل ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  وإن ، ُم٤مًمف ذم أقمتؼ ٕمبدًما ىمٞمٛم٦م يبٚمغ ُم٤م ٤ملعما

  ." ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم ٕمبدًما

 رواي٦م ذم (ؿّقم ادؿؾقك , ؿقؿة ظدٍل , ثؿ اشتسعل افعبد ) : ؿقفف 

 ذم كيستسٕم صمؿّ  " ؿٚمُمس قمٜمدقمـ ىمت٤مدة  ؾمٕمٞمد قمـ يقٟمس سمـ قمٞمسك

 .دي٨محلا " ؼٕمتِ يُ  ملَ  ذيًما ٟمّمٞم٥م

 مه٤ماليم داود أيب قمٜمد سمنم سمـ وحمّٛمد اًمٜمّس٤مئّل  قمٜمد قمبدة رواي٦م وذم

 واؾمتسٕمل،  قمدل ىمٞمٛم٦م ٕمبدًما ؽًمذ ىمّقم ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  وم٢من " ؾمٕمٞمد قمـ

  .دي٨محلا " ّم٤مطمبفًم ىمٞمٛمتف ذم

__________________ 
ـمرق قمـ ىمت٤مدة ُمـ ( 6630)وُمسٚمؿ ( 6043،  6023،  6023)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)

  .اًمٜمرض سمـ أٟمس قمـ سمِمػم سمـ ّنٞمؽ قمـ أيب هريرة قمـ  
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 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم فًمسم٘مق رادعما أنّ  ممإ ( )ذم اًمؽمَج٦م  بخ٤مريًما أؿم٤مرو

 يبٚمغ فًم ُم٤مل ٓ ٕمتؼعما يم٤من وم٢من َّٓ وإ:  أي " قمتؼ ُم٤م ُمٜمف قمتؼ وم٘مد َّٓ وإ "

 زءجلا وسم٘مل،  ٙمفٚميٛم يم٤من ذيًما زءجلا قمتؼ شمٜمّجز وم٘مد ٕمبدًما سم٘مّٞم٦م ىمٞمٛم٦م

 حتّمٞمؾ ذم ٕمبدًما يستسٕمل أن ممإ أّوًٓ  ٞمفٚمقم يم٤من ُم٤م غمقم نميٙمفًم ذيًما

 قمَجزَ  وم٢من ، ؽًمذ غمقم ىمقي إن اًمّرّق  ُمـ سم٤مىمٞمف سمف صٚمخي ذيًما ٘مدرًما

  .ُمقىمقوم٦م اًمنّميؽ طمّّم٦م اؾمتٛمّرت ٟمٗمسف

 سمرومع ٙمؿحلوا،  ٤مً َجٞمٕم ديثلمحلا سمّمّح٦م ٘مقلًما ممإ ُمٜمف ُمّمػمٌ  وهق

 ُم٤م ُمٜمف قمتؼ وم٘مد َّٓ وإ " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ىمقًمف وهق ٤مً ُمٕم اًمّزي٤مدشملم

 ." قمتؼ

 شمقىّمػ ُمـ وسمٞم٤من ، دي٨محلا ٦مٚمَج ُمـ سم٠مّّن٤م ضمزم ُمـ سمٞم٤من شم٘مّدم وىمد

 . ( ) ٟم٤مومع ىمقل ُمـ سم٠مّّن٤م ضمزم أو،  ومٞمٝم٤م

 " ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم سمف وم٤مؾمتسٕمك " هريرة أيب طمدي٨م ذم وىمقًمف

 سم٠مّّن٤م ضمزم أو ومٞمٝم٤م شمقىّمػ وُمـ دي٨محلا ٦مٚمَج ُمـ سم٠مّّن٤م ضمزمَ  ُمـ وؾم٠مسملّم 

 .ىمت٤مدة ىمقل ُمـ

  .هٜم٤م مم٤ّم سم٠مسمسط " درجعما " يمت٤ميب ذم ؽًمذ سمّٞمٜم٧م وىمد

 وأيب قمٛمر اسمـ طمديثل سملم ؿعجلا إمؽان كمّ ؾمامقمٞمإلا اؾمتبٕمد وىمد

 .ُمتداومٕم٤من سم٠مّّنام وضمزم،  ٤مً ُمٕم سمّمّحتٝمام ٙمؿحلا وُمٜمع،  هريرة

__________________ 
سم٤مب إذا أقمتؼ ٟمّمٞمب٤م ذم قمبد وًمٞمس ًمف ُم٤مل  )شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح سم٘مقًمف  (6)

 (اؾمتسٕمل اًمٕمبد همػم ُمِم٘مقق قمٚمٞمف ، قمغم ٟمحق اًمٙمت٤مسم٦م 

 .اعم٤ميض   طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم (6)
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  ممشمٕم٤م اهلل ؿم٤مء إن سمٞم٤مّن٤م ي٠ميت . أظمر سم٠موضمفٍ  سمٞمٜمٝمام ؽره مجع وؿد

 .شمقضمٞمٝمف شم٘مّدم (ؽر مشؼقٍق ظؾقف ) : ؿقفف 

 همػم ُمٕمٜم٤مه:  ؾوؿق ، اًمّثٛمـ ذم ٞمفٚمقم كميستٖم ٓ ُمٕمٜم٤مه:  اًمّتلم اسمـ لوىم٤م

 شريـ ابـ ذظ طمّج٦م ؾمتسٕم٤مءٓا صمبقت وذم . اً ضمدّ  سمٕمٞمد وهق ُمٙم٤مشم٥م

 .٤ملعما سمٞم٧م ُمـ يٕمتؼ ملَ  ذيًما اًمنّميؽ ٟمّمٞم٥م يٕمتؼ:  لىم٤م طمٞم٨م

 ػٚمظم سمـ وُمقؾمك وأسم٤من طمّج٤مج سمـ طمّج٤مج شم٤مسمٕمف: ىم٤مل اًمبخ٤مري 

 اٟمتٝمك . ؿمٕمب٦م واظمتٍمه،  ىمت٤مدة قمـ

 هذا ذم ؾمتسٕم٤مءٓا أنّ  زقمؿ ُمـ غمقم اًمّردّ  . هبذا بخ٤مرّي ًما أراد

 وم٤مؾمتٔمٝمر ، سمف شمٗمّرد ( ) قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد وأنّ  . حمٗمقظٍ  همػم دي٨محلا

  .ره٤ميمْ ذِ  غمقم شم٤مسمٕمقمه٤م صم٦مالصم ذيمر صمؿّ  . سمٛمقاوم٘متف طم٤مزم سمـ ضمرير سمرواي٦م فًم

 ُمـ .ىمت٤مدة قمـ طمّج٤مج سمـ طمّج٤مج ٟمسخ٦م ذم ومٝمق،  طمّج٤مج رواي٦م وم٠مُّم٤م

 سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ بخ٤مرّي ًما ؿمٞمقخ أطمد طمٗمص سمـ أمحد رواي٦م

 طمّج٤مج ٤مً أيْم ىمت٤مدة قمـ ورواه ، اًمّسٕم٤مي٦م ذيمر ٞمٝم٤مووم . طمّج٤مج قمـ ـمٝمامن

 .اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف،  أرـم٤مة سمـ

:  لىم٤م،  ـمري٘مف ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق وم٠مظمرضمٝم٤م . أسم٤من رواي٦م وأُّم٤م

 إن سم٘مّٞمتف يٕمتؼ أن ٞمفٚمقم وم٢منّ  " ٗمٔمفًمو أٟمسٍ  سمـ اًمٜمّرض أظمؼمٟم٤م ىمت٤مدة طمّدصمٜم٤م

 أن ٞمفٚمومٕم " داود يبٕو ، دي٨محلا " ٕمبدًما اؾمتسٕمل ٓوإ،  ُم٤مل فًم يم٤من

 ." ؾمقاء ب٤مىملًموا يمّٚمف يٕمت٘مف

__________________ 
 .رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة هل رواي٦م اًمب٤مب اًمتل أورده٤م اعم٘مدد ذم اًمٕمٛمدة (6)

 .ومٝمل قمٜمد اًمبخ٤مري يمام شم٘مدم ذم اًمنمح .أُم٤م رواي٦م ضمرير سمـ طم٤مزم
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 ٗمّمؾًما يمت٤مب " ذم ٓمٞم٥مخلا ٝم٤مٚمومقص . ػٚمظم سمـ ُمقؾمك رواي٦م وأُّم٤م

 قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٜمف ُمٔمٝمر سمـ مالاًمّس  قمبد فمٗمر أيب ـمريؼ ُمـ " قصؾًموا

 فًم يم٤من إن صفالظم ٞمفٚمومٕم ممٚمقك ذم فًم ٤مً ؿم٘مّم أقمتؼ ُمـ " ٗمٔمفًمو . اًمٜمرّض

 ." ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم لاؾمتسٕم ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  وم٢من ، ُم٤مل

 قمٜمف همٜمدر ـمريؼ ُمـ واًمٜمّس٤مئّل  ؿٚمُمس وم٠مظمرضمٝم٤م . ؿمٕمب٦م رواي٦م وأُّم٤م

 لمٚماًمّرضم سملم ٛمٚمقكعما ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  قمـ " ٗمٔمفًمو .سم٢مؾمٜم٤مده ىمت٤مدة قمـ

 ؿمٕمب٦م قمـ ُمٕم٤مذ ـمريؼ وُمـ ، " يْمٛمـ:  لىم٤م،  ٟمّمٞمبف أطمدمه٤م ومٞمٕمتؼ

 ." ُم٤مًمف ُمـ طمرّ  ومٝمق ممٚمقك ُمـ ٤مً ؿم٘مّم أقمتؼ ُمـ " ٗمظٚمسم

 داود وأسمق،  ؿمٕمب٦م قمـ ّز ًماًمّٓمٞم٤م ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أسمق ظمرضمفأ ويمذا

 ٞمفٚمومٕم آظمر وسملم سمٞمٜمف ٤مً ممٚمقيم أقمتؼ ُمـ " ٗمظٚمسم ؿمٕمب٦م قمـ روح ـمريؼ ُمـ

 ." صفالظم

َٓ ،  ىمت٤مدة قمـ اًمّدؾمتقائّل  هِم٤مم ٤مً أيْم اًمّسٕم٤مي٦م ذيمرَ  اظمتٍم وىمد  أّكف إ

 ومـفؿ،  أٟمس سمـ اًمٜمرّض ومٞمف ذيمر ُمـ ؾؿـفؿ:  إشـاده يف قفؾظ ػؾاخت

 داود أيب ٗمظًمو،  قضمٝملمًمسم٤م واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق وأظمرضمف ، يذيمره ملَ  ُمـ

 فًم ٤مً ٟمّمٞمب أقمتؼ ُمـ " أسمٞمف قمـ هِم٤مم سمـ ُمٕم٤مذ ـمريؼ ُمـ ٤مً َجٞمٕم واًمٜمّس٤مئّل 

 هذا ذم هِم٤مم غمقم ػٚمخيت وملَ ،  " ُم٤مل فًم يم٤من إن ُم٤مًمف ُمـ قمتؼ ممٚمقك ذم

 .تـعما ُمـ ٘مدرًما

 هالومقص ؾمتسٕم٤مءٓا ذيمرا وؿمٕمب٦م ٤مً هِم٤مُم أنّ  ومزقمؿ،  ّؼ حلا قمبد ؾوهمٗم

ـُ  ٞمفٚمقم ؽًمذ وشمٕمّ٘م٥َم  .  .وم٠مضم٤مد اققَّ عما اسم

 ُمـ ٞمسًم ؾمتسٕم٤مءٓا ذيمر أنّ  غمقم اّتػؼقا:  لوم٘م٤م،  ٕمريبّ ًما اسمـ غًموسم٤م
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 " ؾٚمٕمًما " ذم لالخلا ؾوٟم٘م .ىمت٤مدة ىمقل ُمـ هق وإّٟمام ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ىمقل

 صمرمٕا ٤مً أيْم وضّٕمٗمٝم٤م ، ؾمتسٕم٤مءٓا ذم ؾمٕمٞمد رواي٦م ضّٕمػ أّٟمف أمحد ظـ

 ؾيدظم ٓ أن ؾمتسٕم٤مءٓا وم٤مئدة أنّ  ممإ واؾمتٜمد ، طمرب سمـ ٞمامنٚمؾم قمـ

 .اًمنّميؽ غمقم اًمرّضر

 ؿمٝمر يمؾ ُمثالً  أقمٓم٤مه قًم أّٟمف زمًمٚم ٤مً ُمنموقم ؾمتسٕم٤مءٓا يم٤من قٚموم:  لىم٤م

  .اٟمتٝمك .اًمنّميؽ غمقم اًمرّضر هم٤مي٦م ؽًمذ وذم ، ؽًمذ جيقز أّٟمف درمهلم

 .اًمّّمحٞمح٦م طم٤مدي٨مٕا ردشمُ  ٓ هذا ؾوسمٛمث

:  أي،  مالٙمًما هذا ؾومجٕم رواه ٤مً مّه٤مُم أنّ  ٖمٜملٚمسم:  ئّل اًمٜمّس٤م لىم٤م

 .ىمت٤مدة ىمقل ُمـ ؾمتسٕم٤مءٓا

 اً ُمسٜمد ؼمخلا ذم ٞمسًم " ٕمبدًما اؾمتسٕمل صمؿّ  " ىمقًمف:  كمّ ؾمامقمٞمإلا لوىم٤م

 .مّه٤مم رواه ُم٤م غمقم ؼمخلا ذم ُمدرج ىمت٤مدة ىمقل هق وإّٟمام ،

 ذم ٞمسًم ىمت٤مدة ومتٞم٤م ُمـ ظمػمٕا مالٙمًما هذا:  ّٓم٤ميبّ خلوا ٜمذرعما اسمـ لوىم٤م

  .تـعما

 قمٜمف يمثػم سمـ حمّٛمد قمـ داود أسمق أظمرضمٝم٤م ىمد . مّه٤مم ورواي٦م:  ٧مٚمىم

 أقمتؼ رضمالً  أنّ  " ٗمٔمفًمو،  أصالً  ؾمتسٕم٤مءٓا يذيمر ملَ  ٙمٜمّفًم ، ىمت٤مدة قمـ

 ." صمٛمٜمف سم٘مّٞم٦م وهمّرُمف قمت٘مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مضم٤مز ، مالهم ُمـ ٤مً ؿم٘مّم

 ًمّسٕم٤مي٦ما ومٞمف ومذيمر مّه٤مم قمـ ٘مرئعما يزيد سمـ اهلل قمبد رواه . ٟمٕمؿ

 ٜمذرعما واسمـ كمّ ؾمامقمٞمإلا أظمرضمف .رومقععما دي٨محلا ُمـ ٝم٤مٚمَ وومَّم 

 بٞمٝم٘مّل ًموا " دي٨محلا قمٚمقم " ذم ٤ميمؿحلوا ّٓم٤ميبّ خلوا واًمّدارىمٓمٜمّل 

 ُمثؾ ٗمٔمفًمو ، ـمري٘مف ُمـ يمّٚمٝمؿ " قصؾًموا ٗمّمؾًما " ذم ٓمٞم٥مخلوا
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 يٙمـ ملَ  إن:  ي٘مقل ىمت٤مدة ومٙم٤من:  لىم٤م،  وزاد . ؾمقاء يمثػم سمـ حمّٛمد رواي٦م

  .ٕمبدًما اؾمتسٕمل لُم٤م فًم

 ُم٤م أطمسـ ُم٤م:  ي٘مقل افـّقسابقريّ  بؽر أبا شؿعت:  اًمّدارىمٓمٜمّل  لىم٤م

  .ىمت٤مدة ىمقل وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ىمقل سملم ؾوومّم ضبٓمف،  مّه٤مم رواه

  .ُمدرج سم٠مّٟمف ءٓه١م ضمزم هٙمذا

 ٛمٞمعجلا يمقن ومّمّحح٤م . افّصحقح صاحبا مـفؿ . آخرون ؽفذ وأبك

 أيب سمـ ؾمٕمٞمد نّ ٕ ، وَج٤مقم٦م ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ رضّمحف ذيًما وهق ، ٤مً ُمرومققم

 ُمـ قمٜمف أظمذه ويمثرة،  فًم زُمتفالُم ٙمثرةًم ىمت٤مدة سمحدي٨م أقمرف قمروسم٦م

 يٜم٤مومٞم٤م ملَ  ٙمٜمّٝمامًم،  ؾمٕمٞمد ُمـ أطمٗمظ يم٤مٟم٤م إنو وؿمٕمب٦م وهِم٤مم ، وهمػمه مّه٤مم

 اً ُمّتحد سٚمجعما ٞمسًمو ، سمٕمْمف غمقم دي٨محلا ُمـ اىمتٍما وإّٟمام ، رواه ُم٤م

 أيمثر يم٤مٟم٧م ٘مت٤مدةًم ؾمٕمٞمد زُم٦مالُم وم٢منّ  ، ؾمٕمٞمد زي٤مدة ذم يتقىّمػ طمّتك

 .همػمه يسٛمٕمف ملَ  ُم٤م ُمٜمف ومسٛمع . ُمٜمٝمام

 .يٜمٗمرد ملَ  وؾمٕمٞمد ، اٟمٗمرد قًم يمّٚمف وهذا

 .ب٤مبًما هذا ذم ٞمحٚمعما أيب قمـ ( ) ىمت٤مدة طمدي٨م ذم اًمٜمّس٤مئّل  لىم٤م وىمد

 ىمت٤مدة ذم أصمب٧م وؾمٕمٞمد هِم٤مم:  ىمت٤مدة غمقم ومٞمف فالظمتٓا ؾم٤مق أن سمٕمد

 .مّه٤مم ُمـ

 ّٟمفٕ،  ُمردودٌ  سمف شمٗمّرد أو طٚماظمت يمقٟمف ُمـ ؾمٕمٞمد ي٨مطمد سمف ّؾ قمِ أُ  وُم٤م

__________________ 
ي٨م أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم وهذا احلد .وهق ظمٓم٠م( أيب ىمت٤مدة)وىمع ذم سمٕمض اًمٜمسخ  (6)

أنَّ رضمالً أقمتؼ ؿم٘مٞمّم٤ًم ُمـ ممٚمقك ، ـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ أيب اعمٚمٞمح ُم( 6/03) "اًمٙمؼمى"

وؾمٞمذيمره  . وًمٞمس هلل ذيؽ: وىم٤مل ، أقمتِؼ ُمـ ُم٤مًمف إْن يم٤من ًمف :  ملسو هيلع هللا ىلص، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .اًمِم٤مرح سمٕمد ىمٚمٞمؾ
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 يمٞمزيد طالظمتٓا ىمبؾ ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ رواي٦م ُمـ وهمػممه٤م اًمّّمحٞمحلم ذم

 ٟمٓمٞمؾ ٓ ُمٕمٝمؿ وآظمرون،  ذيمرهؿ شم٘مّدم أرسمٕم٦م ٞمفٚمقم وواوم٘مف،  ريعزُ  سمـ

 .سمذيمرهؿ

 ذم ٛمٞمعجلا ػًمظم٤م ذيًما وهق ، ؾسم٤مًمّتٗمّمٞم اٟمٗمرد ذيًما هق ومّه٤مم

 ٤مً قم٤مُمّ  طمٙمامً  ضمٕمٚمقه ؿوهُ  .قملم واىمٕم٦مَ  فٚمضمٕم وم٢مّٟمف،  ومٕمفر غمقم ّتٗمؼعما ٘مدرًما

  .يٜمبٖمل يمام يْمبٓمف ملَ  أّٟمف غمقم ومدلَّ  ،

 ىمقل ُمـ فٚمضمٕم مّه٤مم سمٙمقن ؾمتسٕم٤مءٓا رومع ذم ـمٕمـ ممّـ ٕمج٥مًموا

 طمدي٨م ذم ىمقًمف وهق،  ؾمتسٕم٤مءٓا شمرك غمقم يدّل  ومٞمام يٓمٕمـ وملَ ،  ىمت٤مدة

 أّيقب سمٙمقن " قمتؼ ُم٤م ٜمفُم قمتؼ وم٘مد َّٓ وإ " ٤ميضعمادي٨م احل ذم قمٛمر اسمـ

 دي٨محلا ُمـ ٟم٤مومع ىمقَل  َؾ َّم ومٗمَ  ، ذطمف شم٘مّدم يمام ٟم٤مومع ىمقل ُمـ فٚمضمٕم

 مّه٤مم طمدي٨م ضمٕمٚمقا يمام ٤مً ُمدرضم جيٕمٚمقه ؿٚموم ؾمقاء مّه٤مم صٜمع يمام وُمّٞمزه

 يقاوم٘مف ملَ  ومّه٤مم . ؽًمذ ذم أّيقب واومؼ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك يمقن ُمع ٤مً ُمدرضم

 .أطمدٌ 

  .وآظمرون وّض٤مح سمـ حمّٛمد ٤مً ُمدرضم ٟم٤مومع طمدي٨م سمٙمقن ضمزم وىمد

 ؾٕمٛمًم ٤مً ووم٤مىم،  ُمرومققم٤من صحٞمح٤من ديثلمحلا أنّ  ئمٝمر ذيًموا

 .اًمّّمحٞمح ص٤مطمبل

 ُمع واطمد سم٘مقلٍ  امقم٦مجلا ٟمقهؿ ٓ أن ٟمّم٤مفإلوا:  اققَّ عما اسمـ لوىم٤م

 وومتٞم٤مه ُمّرة سمف حتديثف سملم ٞمسٚموم ، سمف يٗمتل ىمت٤مدة ؾمٛمع يٙمقن أن اطمتامل

  .ُمٜم٤موم٤مة أظمرى سمف

 قمـ وزاقمّل ٕا ـمريؼ ُمـ أظمرج بٞمٝم٘مّل ًما أنّ ،  ؽًمذ وي١مّيد:  ٧مٚمىم
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 ممٙمـ هريرة وأيب قمٛمر اسمـ طمديثل سملم ؿعجلوا ، ؽًمسمذ أومتك أّٟمف،  ىمت٤مدة

 .كمّ ؾمامقمٞمإلا سمف ضمزم ُم٤م فالسمخ

 غمأقم وم٢مّٟمف اًمِّمٞمخ٤من ٞمفٚمقم اشّمٗمؼ سمام طمسبؽ:  ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لىم٤م

 شمْمٕمٞمٗمف ذم ٚمقاٚمَّ شمٕم . ؾمتسٕم٤مءٓسم٤م ي٘مقًمقا ملَ  ذيـًموا ، اًمّّمحٞمح درضم٤مت

 ممإ حيت٤مضمقن تلًما قاضععما ذم ٝم٤مٚمسمٛمث قوم٤مءًما يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ ٍت الٞمٚمسمتٕم

 .تالٞمٚماًمّتٕم ؽٚمشم ُمثؾ ٞمٝم٤مٚمقم دُ يرِ  سم٠مطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م لٓؾمتدٓا

 قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم اًمّٓمٕمـ ُمـ ظمٌم بخ٤مرّي ًما ويم٠منّ 

 يزيد رواي٦م ُمـ أظمرضمف وم٢مّٟمف ، يمٕم٤مدشمف ظمٗمّٞم٦مٍ  سم٢مؿم٤مراٍت  صمبقهت٤م ممإ وم٠مؿم٤مر

 ، طالظمتٓا ىمبؾ ُمٜمف وؾمٛمع ومٞمف اًمٜم٤ّمس أصمب٧م ُمـ هقو،  قمٜمف زريع سمـ

 صمؿّ  ، اًمّتٗمّرد قمٜمف ٞمٜمٗملًم سمٛمت٤مسمٕمتف طم٤مزم سمـ ضمرير سمرواي٦م فًم اؾمتٔمٝمر صمؿّ 

 .ؿمٕمب٦م اظمتٍمه:  لىم٤م صمؿّ  .شم٤مسمٕمٝمام همػممه٤م أنّ  ممإ أؿم٤مر

 دي٨محل اًمٜم٤ّمس أطمٗمظ ؿمٕمب٦م أنّ  وهق ، ُم٘مّدر ؾم١مال قمـ ضمقاب ويم٠مّٟمف

 ٤مً ضٕمٗم ومٞمف ي١مصّمر ٓ هذا سم٠منّ  وم٠مضم٤مب .؟ ؾمتسٕم٤مءٓا يذيمر ملَ  ومٙمٞمػ ىمت٤مدة

 ٗمظحلسم٤م ممأو ٙمثػمًما ٕمددًموا ، سمتامُمف ؾم٤مىمف وهمػمه اً خمتٍم أورده ّٟمفٕ، 

  .ؿٚمأقم واهلل .قاطمدًما ُمـ

 أظمرضمف:  هريرة أيب طمدي٨م همػم ذم ؾمتسٕم٤مءٓا ذيمر وىمع وىمد

 أيب سمـ دًمظم٤م ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًما وأظمرضمف ، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ 

 .قمذرة سمٜمل ُمـ رضمؾٍ  قمـ سم٦مالىم

 ىمقًمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ؾمتسٕم٤مءٓا طمدي٨م ضّٕمػ ُمـ وقمٛمدة

 وأنّ ،  ٕمّسعما طمّؼ  ذم أّٟمف شم٘مّدم وىمد ."قمتؼ ُم٤م ُمٜمف قمتؼ وم٘مد َّٓ وإ"
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 ، لوّ ٕا طمٙمٛمف غمقم سم٤مٍق  ٕمتؼعما نميؽًم ذيًما زءجلا ؽًمذ ُمـ ٗمٝمقمعما

 يٕمتؼ سم٠مّٟمف ريحـاًمّتّم ومٞمف ٓو ، ٤مً رىمٞم٘م يستٛمرّ  سم٠من اًمّتٍميح ومٞمف ٞمسًمو

  .يمّٚمف

 ذم وىمٕم٧م سمزي٤مدةٍ ،  ؾمتسٕم٤مءٓا رومع ضّٕمػ ُمـ سمٕمض اطمت٩ّم  وىمد

 اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ وهمػمه ُأُمٞم٦َّم سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ وهمػمه اًمّدارىمٓمٜمّل 

 سمـ إؾمامقمٞمؾ إؾمٜم٤مده وذم " سم٘مل ُم٤م ُمٜمف ورّق :  آظمره ذم لىم٤م،  قمٛمر

 طمٗمٔمف وذم .أّيقب سمـ حيٞمك قمـ،  ِمٝمقرعمسم٤م ٞمسًمو.  ٙمٕمبّل ًما ُمرزوق

 ( ) .هؿدقمٜم رء

 ُم٘مت٣م هل ؾسم ، ٤مً رىمٞم٘م يستٛمرّ  أّٟمف ومٞمٝم٤م ٞمسٚموم .صّحتٝم٤م شم٘مدير غموقم

 .همػمه رواي٦م ُمـ ٗمٝمقمعما

 رومٕمف صّحح ذيٚمٚموم . ؽًمذ سمٕمد ٙمؿحلا سمٞم٤من ومٞمف ؾمتسٕم٤مءٓا وطمدي٨م

 ذم ٕمتؼًما يّس ملَ  طمّّمتف أقمتؼ إذا ٕمّسعما أنّ  ديثلمحلا ُمٕمٜمك:  لي٘مق أن

 صمؿّ  ، اًمّرّق  وهل طم٤مهل٤م غمقم ذيٙمف طمّّم٦م شمب٘مك ؾسم،  ذيٙمف طمّّم٦م

 ويدومٕمف ؾمّٞمده نميؽًم ذيًما زءجلا صمٛمـ ومٞمحّمؾ سم٘مّٞمتف قمتؼ ذم يستسٕمل

 بف جزم ذيًما وهق ، ٙم٤مشم٥معميم٤م ؽًمذ ذم وضمٕمٚمقه ، ويٕمتؼ ٞمفًمإ

  .بخاريّ فا

 قٚموم " ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم ":  فًم٘مقًم سم٤مظمتٞم٤مره ؽًمذ ذم أّٟمف ئمٝمر ذيًموا

 طمّتك ٥مٚمواًمٓمّ  بيمتس٤مٓا ٕمبدًما ػٚمَّ يٙم سم٠من اًمّٚمزوم ؾمبٞمؾ غمقم ؽًمذ يم٤من

 ٙمت٤مسم٦مًما ذم زمٚمي ٓ وهق ، ِمّ٘م٦معما هم٤مي٦م ؽًمسمذ فًم ؾّمحل ؽًمذ ؾحيّم

__________________ 
 واهلل أقمٚمؿ  .وًمٕمؾَّ اًمّمقاب ُم٤م أصمبتف .وٓ وضمف هل٤م قمٜمدي( قمٜمٝمؿ ) وىمع ذم اعمٓمبقع ( 6)
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 .ُمثٚمٝم٤م ومٝمذه واضمب٦م همػم ّّن٤مٕ،  ؿفقرجلا ظـد ؽًمسمذ

 ُمٕم٤مرض٦م ديثلمحلا سملم يب٘مك ٓ:  لوىم٤م،  بقفؼلّ فا لما ؿعجلا هذا ػوإ

 .أصالً 

َّٓ  . لىم٤م يمام وهق  ملَ  إذا يؽاًمنّم  طمّّم٦م ذم اًمّرّق  يب٘مك أن ُمٜمف زمٚمي أّٟمف إ

 رضمالً  أنّ ،  أسمٞمف قمـ ٞمحٚمعما أيب طمدي٨م ومٞمٕم٤مرضف ، ؾمتسٕم٤مءٓا ٕمبدًما خيؽم

 هلل ٞمسًم:  لوم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٜمّبّل ًم ؽًمذ ومذيمر،  مالهم ُمـ فًم ٤مً ؿم٘مّم أقمتؼ

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  واًمٜمّس٤مئّل  داود أسمق أظمرضمف " قمت٘مف وم٠مضم٤مز " رواي٦م وذم .ذيؽ

 .ىمقي  

 أقمتؼ رضمالً  أنّ  ، ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ طمسـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أمحد وأظمرضمف

  .ذيؽ هلل ٞمسٚموم ، يمّٚمف هق:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  لوم٘م٤م ، ممٚمقكٍ  ذم فًم ٤مً ؿم٘مّم

 فًم َجٞمٕمف يم٤من إذا ُم٤م غمقم أو . ٤مً همٜمٞمّ  ٕمتؼعما يم٤من إذا ُم٤م غمقم محٚمف ويٛمٙمـ

 ، أسمٞمف قمـ ٥ّم ٚماًمتّ  سمـ ٘م٤ممٚمُم ـمريؼ ُمـ داود أسمق روى وم٘مد ، سمٕمْمف وم٠مقمتؼ

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  يْمّٛمٜمف ؿٚموم ممٚمقك ُمـ ٟمّمٞمبف أقمتؼ رضمالً  أنّ 

ـٌ  وإؾمٜم٤مده   .تٕم٤مرض٤مًم ٓوإ ٕمّسعما غمقم حمٛمقل وهق ، طمس

 .أظمرى سمٓمريٍؼ  بعضفؿ ومجع

 طمّّم٦م ذم يستٛمرّ  ٕمبدًما أنّ  ؾمتسٕم٤مءٓسم٤م رادعما:  ؽٚمعما قمبد أسمق لوم٘م٤م

:  ىم٤مًمقا ، اًمّرّق  ُمـ ومٞمف فًم ُم٤م سم٘مدر ظمدُمتف ذم ومٞمسٕمك ٤مً رىمٞم٘م يٕمتؼ ملَ  ذيًما

 الوم ذيمقرعما دهؾمٞمّ  وضمف ُمـ:  أي " ٞمفٚمقم ُمِم٘مقق همػم " ىمقًمف وُمٕمٜمك

 ذم ىمقًمف،  ٛمعجلا هذا غمقم يردّ  ٙمـًم . اًمّرّق  طمّّم٦م ومقق دُم٦مخلا ُمـ ٗمفٚميٙم

 "ّم٤مطمبفًم ىمٞمٛمتف ذم واؾمتسٕمك " ت٘مّدُم٦معما اًمّرواي٦م
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 ؿٚمُمس قمٜمد طمّملمٍ  سمـ قمٛمران سمحدي٨م ؾمتسٕم٤مءٓا ؾأسمٓم ُمـ واطمت٩ّم 

 ، همػمهؿ ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  ُمقشمف قمٜمد فًم ممٚمقيملم ؾمّت٦م أقمتؼ رضمالً  أنّ  ،

 اصمٜملم وم٠مقمتؼ سمٞمٜمٝمؿ أىمرع صمؿّ ،  ٤مً صمالأصم ومجّزأهؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؾمقلر ومدقم٤مه

  .أرسمٕم٦م وأرّق 

 يمّؾ  ُمـ ٜمّجزًم ٤مً ُمنموقم يم٤من قًم ؾمتسٕم٤مءٓا أنّ :  ُمٜمف ٦مًمٓاًمدّ  ووضمف

 .ّٞم٧معما قرصم٦مًم ىمٞمٛمتف سم٘مّٞم٦م ذم ؾمتسٕم٤مءٓسم٤م هرَ ُمَ وأَ ،  صمٚمثف قمتؼ ُمٜمٝمؿ واطمد

 .قملمٍ  واىمٕم٦م سم٠مّّن٤م:  ؾمتسٕم٤مءٓا أصمب٧م ُمـ وأضم٤مب

 .ؾمتسٕم٤مءٓا ُمنموقمّٞم٦م ىمبؾ يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

َّٓ  ٤مً ُمنموقم ؾمتسٕم٤مءٓا يٙمقن أن:  وحيتؿؾ  وهل،  اًمّّمقرة هذه ذم إ

 .يٕمت٘مف أن فًم ٞمسًم ُم٤م َجٞمع أقمتؼ إذا ُم٤م

 رضمؾ قمـ سم٦مالىم أيب قمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمّرّزاق قمبد أظمرج وىمد

 ُم٤مل فًم ٞمسًمو ُمقشمف قمٜمد فًم ٤مً ممٚمقيم أقمتؼ ُمٜمٝمؿ رضمالً  أنّ  ، قمذرة سمٜمل ُمـ

  .اًمّثٚمثلم ذم يسٕمك أن وأُمره،  صمٚمثف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مقمتؼ،  همػمه

  .ممٙمـ سمٞمٜمٝمام ؿعجلا وضريؼ ، قمٛمران طمدي٨م يٕم٤مرض وهذا

 قمـ ُمقؾمك سمـ ٞمامنٚمؾم ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  رواه سمام:  ٤مً أيْم واطمتّجقا

 ومٝمق ووم٤مء فًمو ذيم٤مء ومٞمف فًمو اً قمبد أقمتؼ ُمـ " ٗمظٚمسم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع

 ٞمسًمو،  ُمِم٤مريمتٝمؿ ُمـ أؾم٤مء ٤معمَِ  سم٘مٞمٛمتف ذيم٤مئف ٟمّمٞم٥م ويْمٛمـ،  طمرّ 

 ." رء ٕمبدًما غمقم

 ومٞمف فًم٘مقًم ٞمس٤مرًما سمّمقرة خمتّص  أّٟمف:  صّحتف ٞمؿٚمشمس ُمع قابجلوا

 الوم شم٘مّدم يمام قمس٤مرإلا صقرة ذم هق إّٟمام ؾمتسٕم٤مءٓوا ، "ووم٤مء فًمو"
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 .ومٞمف طمّج٦م

 حـقػة أبق اً ُمٕمّس ٕمتؼعما يم٤من إذا ؾمتسٕم٤مءٓسم٤م ظمذٕا ممإ ذه٥م وىمد

  .وآخرون .رواية يف وأمحد وإشحاق وافّثقريّ  وزاظلّ ٕوا صاحباهو

 :  ػقاؾاخت ثؿّ 

 حتّمٞمؾ ذم ٕمبدًما ويستسٕمل،  ٤ملحلا ذم َجٞمٕمف يٕمتؼ:  ـثرٕا لؾؼا

 غمقم ٕمبدًما يرضمع صمؿّ :  لوم٘م٤م ذقف أيب ابـ وزاد . اًمنّميؽ ٟمّمٞم٥م ىمٞمٛم٦م

 .ٚمنّميؽًم أّداه سمام ّولٕا ٕمتؼعما

 قمتؼ وسملم ؾمتسٕم٤مءٓا سملم اًمنّميؽ ػّم يتخ:  وحده حـقػة أبق لوؿا

َّٓ  اسمتداء قمٜمده يٕمتؼ ٓ أّٟمف غمقم يدّل  وهذا ، ٟمّمٞمبف  ّولٕا اًمٜمّّمٞم٥م إ

 .وم٘مط

 وىمد ، ٙم٤مشم٥معميم٤م يّمػم أّٟمف ُمـ بخاريّ فا قففإ جـح ٤معمِ  ُمقاومٌؼ  وهق

 طمّّمتف إسم٘م٤مء وسملم ؽًمذ سملم اًمنّميؽ يتخػّم  .ظطاء وظـ .شمقضمٞمٝمف شم٘مّدم

 .اًمّرّق  ذم

 ومت١مظمذ اًمنّميؽ طمّّم٦م وشم٘مّقم يمّٚمف يٕمتؼ:  لوم٘م٤م زؾرُ  عَ ؿقجلا ػفوخا

 .اً ُمٕمّس يم٤من إن ذُّمتف ذم وشمرشّم٥م ، اً ُمقرس ٕمتؼعما يم٤من إن
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ز
ّ
 باب بيع الـوذب
 الحديث الثالث

ر رجٌؾ مـ إكصار دبَ : , ؿال   وظـ جابر بـ ظبد اهلل  -661

 ( ).ؽالمًا فف

ؼ ؽالمًا فف ظـ مـ أصحابف أظتأن رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص غ افـبلَ ؾب: ويف فػظ 

بثؿـف  ؾيؽـ فف ماٌل ؽره , ؾباظف بثامكامئة درهٍؿ , ثؿ أرش لَ ٍر , بُ دُ 

 ( ).إفقف

 

ل ، ٙمفًمُم٤م سمٛمقت فقمت٘مَ  فٙمُ ًمُم٤م ؼٚمَّ قمَ  ذيًمااعمدسّمر  (ر دبّ ) : ؿقفف   ؾُمٛمر

 :  وآظمرشمف دٟمٞم٤مه أُمر دسّمر فٚموم٤مقم نّ ٕ أو،  ٞم٤مةحلا دسمر قتعما نّ ٕ،  ؽًمسمذ

 .قمبد سمخدُم٦م ٟمتٗم٤معٓا غمقم ومب٤مؾمتٛمراره دٟمٞم٤مه أُّم٤م

 نّ ٕ ، لوّ ٕا ممإ راضمعٌ  وهق ، ٕمتؼًما صمقاب ؾومبتحّمٞم آظمرشمف وأُّم٤م

 وهق ُمرٕا دسمر ممإ ومػمضمع . ٕم٤مىمب٦مًما ذم اًمٜمّٔمر ُمـ ُم٠مظمقذٌ  ُمرٕا شمدسمػم

 .آظمره

__________________ 
ُمـ ( 6633/ 0)و ( 442)وُمسٚمؿ ( 2633،  2003،  6042)ري أظمرضمف اًمبخ٤م( 6)  

 . ـمرق قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر 

( 0/6633( )442)وُمسٚمؿ ( 2220،  6620،  6662،  6303)أظمرضمف اًمبخ٤مري ( 6)  

 .ُمـ ـمرق قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر 

ُمـ ـمريؼ (  442) وُمسٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ( 6633)وأظمرضمف اًمبخ٤مري 

 . ير يمالمه٤م قمـ ضم٤مسمر أيب اًمز

ُمـ ـمريؼ ُمٓمر قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وأيب اًمزسمػم وقمٛمرو سمـ ( 442)ظمرضمف ُمسٚمؿ وأ

صمٝمؿ ذم سمٞمع اعمدسمر، ديٜم٤مر   . ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل : يمؾ  ه١مٓء ىم٤مل .أنَّ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل طمدَّ
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 ُمٜم٤ّم رضمٌؾ  أقمتؼ "وًمٚمبخ٤مري  (رجٌؾ مـ إكصار ؽالمًا فف ) : ؿقفف 

  ذم ًك ُمسٛمّ  امُمٜمٝم واطمدٌ  ي٘مع ملَ  " دسمرٍ  قمـ فًم اً قمبد
ٍ
 ـمرق ُمـ رء

 .بخ٤مرّي ًما

 أنّ  ، ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ ؿٚمُمس رواي٦م ذمو

 فًم ي٘م٤مل دسمر قمـ فًم ٤مً ُمالهم أقمتؼ،  ُمذيمقر أسمق فًم ي٘م٤مل ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمالً 

 .ُمٜمٝمام سمٙمؾ   اًمّتٕمريػ ومٗمٞمف،  " يٕم٘مقب

 سمٜمل ُمـ يم٤من اًمّرضمؾ أنّ  " اًمّزسمػم أيب قمـ ٞم٨مٚماًم رواي٦م ُمـ فًمو

 سمٜمل ُمـ يم٤من فٚمٕمٚموم ، ضم٤مسمر قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ بٞمٝم٘مّل ًمٚم ويمذا ،"ذرةقم

  .ٟمّم٤مرٕا ػًموطم٤م .قمذرة

 دسّمر:  ٗمظٚمسمقمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ضم٤مسمر  ؾمٗمٞم٤منُمـ ـمريؼ  ؿٚمسوعم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومب٤مقمف همػمه ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  . فًم ٤مً ُمالهم ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمٌؾ 

 .اًمّزسمػم اسمـ إُم٤مرة ذم أّول قم٤مم ُم٤مت ٤مً ىمبٓمٞمّ  اً قمبد ( ) اًمٜمّّح٤مم اسمـ وم٤مؿمؽماه ،

__________________ 
 واًمٜمح٤مم سم٤مًمٜمقن واحل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م، هق ٟمٕمٞمؿ سمـ قمبد اهلل :  ( 2/342)  "اًمٗمتح"ىم٤مل ذم  (6)

سمْمؿ اًمٜمقن وختٗمٞمػ احل٤مء ، وُمٜمٕمف ، اًمث٘مٞمٚم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر ، وضبٓمف اسمـ اًمٙمٚمبل 

 .اًمّمٖم٤مين ، وهق ًم٘م٥م ٟمٕمٞمؿ

دظمٚم٧م اجلٜم٦م :  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقل اًمٜمبل  . وهق همٚمطٌ : ىم٤مل اًمٜمقوي  .وفم٤مهر اًمرواي٦م أٟمف ًم٘م٥م أسمٞمف 

  .ويمذا ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب وقمٞم٤مض وهمػم واطمد .اٟمتٝمك .ومسٛمٕم٧ُم ومٞمٝم٤م ٟمحٛم٦م ُمـ ٟمٕمٞمؿ

ي٨م اعمذيمقر ُمـ رواي٦م اًمقاىمدي وهق ضٕمٞمػ ، وٓ شمرد اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ًمٙمـ احلد 

: واًمٜمّْحٛم٦م سمٗمتح اًمٜمقن وإؾمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م  .سمٛمثؾ هذا ، ومٚمٕمؾ أسم٤مه أيْم٤ًم يم٤من ي٘م٤مل ًمف اًمٜمح٤مم

  .اًمٜمحٜمح٦م: وىمٞمؾ ، اًمسٕمٚم٦م : وىمٞمؾ ، اًمّمقت 

قي٩م سمـ قمدي هق اسمـ قمبد اهلل سمـ أؾمٞمد سمـ قمبد سمـ قمقف سمـ قمبٞمد سمـ قم .وٟمٕمٞمؿ اعمذيمقر 

سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ، وأؾمٞمد وقمبٞمد وقمقي٩م ذم ٟمسبف ُمٗمتقح أول يمؾ ُمٜمٝم٤م ، ىمرر قمدوي 

ومٙمتؿ إؾمالُمف ، وأراد اهلجرة ومس٠مًمف سمٜمق قمدي أْن ُي٘مٞمؿ قمغم أير  . أؾمٚمؿ ىمدياًم ىمبؾ قمٛمر
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 .ٟمحقه سمتامُمف ؾمٗمٞم٤من قمـ أمحد أظمرضمف وهٙمذا

،  ٟمحقه قمٛمرو قمـ زيد سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـٚمبخ٤مري اًم أظمرضمف وىمد

ُمٜمل ؟ وم٤مؿمؽماه ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمـ يِمؽميف :  ملسو هيلع هللا ىلصوومٞمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .اًمّثٛمـ قملّم  ٓو،  اًمّزسمػم اسمـ إُم٤مرة ذم : ؾي٘م وملَ  "..اًمٜمح٤مم

بثؿـف  ؾف ماٌل ؽره , ؾباظف بثامكامئة درهٍؿ , ثؿ أرشيؽـ ف لَ ) : ؿقفف 

 رضمالً  إنَّ :  ٗمظٚمسمقمـ ضم٤مسمر  قمٓم٤مء قمـ آظمر وضمف ُمـوًمٚمبخ٤مري  (إفقف 

 يِمؽميف ُمـ:  لوم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مظمذه،  وم٤مطمت٤مج دسمر قمـ فًم ٤مً ُمالهم أقمتؼ

 وهق سمٞمٕمف ؾمب٥م اًمّرواي٦م هذه ذم وم٠موم٤مد . اهلل قمبد سمـ ٟمٕمٞمؿ وم٤مؿمؽماه ؟ ُمٜمّل

  .صمٛمٜمف ممإ طمتٞم٤مجٓا

 وم٘مد ، اًمّديـ وهق.  ٤مضم٦محلا شمٗمسػم ذم زي٤مدة دٍ الظم اسمـ رواي٦م وذم

 سملم وم٘مسٛمف سٚمٗمعما ُم٤مل سم٤مع ُمـ " ؾمت٘مراضٓا ذماًمبخ٤مري  فًم شمرضمؿ

  ." ٟمٗمسف غمقم يٜمٗمؼ طمّتك أقمٓم٤مه أو ٖمرُم٤مءًما

قمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ  ويمٞمعاسمـ ظمالد قمـ  رواي٦م ممإ:  لوّ ٕبا أؿم٤مر ويم٠مّٟمف

،  " ديـ ٞمفٚموقم " ىمقًمف ذم كمّ ؾمامقمٞمإلا دقمٜمؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ قمـ قمٓم٤مء 

 قمـ:  لىم٤م ٙمـًم .( ) هٜم٤م ومٞمف ؿمٞمخف ٟمٛمػم اسمـ قمـ بخ٤مريًما أظمرضمف وىمد

 غٚمسم " ٗمٔمفًمو، د ًمظم٤م أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ . ويمٞمع سمدل سمنم سمـ حمّٛمد

 ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  رسمُ دُ  قمـ فًم ٤مً ُمالهم أقمتؼ أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل 

__________________ 
ـٍ ؿم٤مء  ٕٟمف يم٤من يٜمٗمؼ قمغم أراُمٚمٝمؿ وأيت٤مُمٝمؿ ومٗمٕمؾ ، صمؿ ه٤مضمر قم٤مم احلديبٞم٦م وُمٕمف ، دي

وروى احل٤مرث  .ؾ سمٞمتف ، واؾمتِمٝمد ذم ومتقح اًمِم٤مم زُمـ أيب سمٙمر أو قمٛمرأرسمٕمقن ُمـ أه

ه ص٤محل٤ًم ، ويم٤من اؾمٛمف اًمذي يٕمرف سمف ٟمٕمٞمامً   ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل ، ذم ُمسٜمده سم٢مؾمٜم٤مد طمسـ   .ؾَمامَّ

 .ذم يمت٤مب اًمبٞمقع ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري: أي   (6)
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 ." ٞمفًمإ سمثٛمٜمف ؾأرؾم صمؿّ ،  درهؿ سمثامٟمامئ٦م ومب٤مقمف،  همػمه

 يمٝمٞمؾ سمـ ٛم٦مٚمؾم قمـ قمٛمشٕا ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  أظمرضمف ُم٤م مموإ

 ٤مً حمت٤مضم ويم٤من - سمردُ  قمـ فًم ٤مً ُمالهم أقمتؼ ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمالً  إنَّ  " ٗمظٚمسم

:  لوىم٤م،  وم٠مقمٓم٤مه درهؿ سمثامٟمامئ٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومب٤مقمف - ديـ ٞمفٚمقم ويم٤من

 ." ديٜمؽ اىمض

 أيب قمـ ٞم٨مٚماًم ـمريؼ ُمـ اًمٜمّس٤مئّل و ؿٚمُمس أظمرضمف ُم٤م ممإ:  وبافّثاين

 غٚمومب ، سمردُ  قمـ فًم اً قمبد قمذرة سمٜمل ُمـ رضمٌؾ  أقمتؼ : لىم٤م ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم

 " وومٞمف .دي٨محلا .ٓ:  لوم٘م٤م ؟ همػمه ُم٤مل ؽًمأ:  لوم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ؽًمذ

  .دي٨محلا " ٞمٝم٤مٚمقم ومتّمّدق سمٜمٗمسؽ اسمدأ:  لىم٤م صمؿّ ،  ٞمفًمإ ومدومٕمٝم٤م

 أطمديمؿ يم٤من وإذا " ٗمٔمفًمو ٟمحقه قمـ أيب اًمزسمػم  أّيقب رواي٦م وذم

 ." دي٨محلا ..قمٞم٤مًمف غمومٕم ومْمؾ يم٤من وم٢من ، سمٜمٗمسف ٞمبدأٚموم اً وم٘مػم

 ، دسّمره ذيًما طمٞم٤مة ذم يم٤من دسّمرعما سمٞمع أنّ  غمقم اًمّرواي٤مت هذه وم٤مشّمٗم٘م٧م

 َّٓ  رضمالً  إنَّ  ،قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر  يمٝمٞمؾ سمـ ٛم٦مٚمؾم قمـ ذيؽ رواه ُم٤م إ

 سمثامٟمامئ٦م ديٜمف ذم ٤مقمفومب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  وم٠مُمرهؿ ، ٤مً وديٜم اً ُمدسّمر وشمرك ُم٤مت

  .درهؿ

 أنّ :  اًمٜمّٞمس٤مسمقرّي  سمٙمر أيب ؿمٞمخف قمـ ؾوٟم٘م ، اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف

 . ٛم٦مٚمؾم قمـ وهمػمه قمٛمشٕا رواه ُم٤م واًمّّمحٞمح ، ومٞمف أظمٓم٠م ٤مً ذيٙم

 ." ٞمفًمإ صمٛمٜمف ودومع " وومٞمف

 ودومع " دًمظم٤م أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٜمّس٤مئّل  رواي٦م وذم

  ." هُٓمق ممإ صمٛمٜمف
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 إنّ  " ٗمظٚمسم ذيؽ قمـ قم٤مُمر سمـ أؾمقد قمـ أمحد رواه وىمد:  ٧مٚمىم

 ." هُٓمق ديـ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  ومب٤مقمف ، ديـ ٞمفٚموقم فًم اً قمبد دسّمر رضمالً 

 يم٤من وذيؽ ، ذيمرٌ  ٛمقتًمٚم ومٞمف ٞمسًمو،  قمٛمشٕا سمرواي٦م ؿمبٞمف وهذا

،  أصّح  ؽًمذ ىمبؾ قمٜمف فٚممح ُمـ وؾمامع ، ٘مْم٤مءًما زمو عَم٤َّم طمٗمٔمف شمٖمػّم 

  .ذيمقرعما أؾمقد وُمٜمٝمؿ

 بٞمعًما أنّ  غمقم ٤مً أيْم ضم٤مسمر قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو رواي٦م ـمرق اشّمٗم٘م٧م وىمد

َّٓ  ، اًمّسّٞمد طمٞم٤مة ذم وىمع  قمٜمف قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ُم٤م إ

 " همػمه ُم٤مًٓ  يؽمك وملَ  ومامت فًم ٤مً ُمالهم دسّمر ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمالً  أنّ  " ٗمظٚمسم

 .دي٨محلا

 ىمقًمف يذيمر ملَ  اً ُمرار ٞمٜم٦مقمٞم اسمـ ُمـ ؾمٛمٕمف سم٠مّٟمف:  اًمِّم٤مومٕمّل  فٚمَّ أقم وىمد

 ٛمٞمدّي حلوا ديٜمّل عما واسمـ وإؾمح٤مق أمحد ئّٛم٦مٕا رواه ؽًمويمذ ، "ومامت"

  .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ ؿمٞمب٦م أيب واسمـ

 ٟمّم٤مرٕا ُمـ رضمالً  أنّ  ، أصٚمٝم٤م سم٠منّ  ذيمقرةعما اًمّرواي٦مَ  بٞمٝم٘مل  ًما ووضّمف

 ُمـ ومب٤مقمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمّبّل  سمف ومدقم٤م ، ومامت طم٤مدٌث  سمف طمدث إن ممٚمقيمف أقمتؼ

 .قمٛمرو قمـ قّراقًما ُمٓمر رواه ؽًمذيم .ٟمٕمٞمؿ

 ُمـ ومامت:  أي ، اًمنّمط سم٘مّٞم٦م ُمـ " ومامت " وم٘مقًمف:  بٞمٝم٘مّل ًما لىم٤م

 رواي٦م ُمـ ومحذف ، ُم٤مت دسّمرعما أنّ  قمـ اً إظمب٤مر ٞمسًمو ، دثحلا ؽًمذ

 واهلل،  ؽًمذ سمسب٥م طٚمٖمًما ومقىمع " ٌث طمدَ  سمف َث طمدَ  إن " ىمقًمف قمٞمٞمٜم٦م اسمـ

 .ٟمتٝمكا  ؿٚمأقم

 ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء رواي٦م ذم ؽًمذ ُمثؾ ـُم وىمع قماّم  قابجلا شم٘مّدم وىمد
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 .ؿٚمأقم واهلل،  يمٝمٞمؾ سمـ ٛم٦مٚمؾم قمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ

  : تـبقفات 

َّٓ  ، درهؿ صمامٟمامئ٦م صمٛمٜمف أنّ  غمقم اًمّٓمرق اشّمٗم٘م٧م:  ّولٕا  أسمق أظمرضمف ُم٤م إ

 ؾمبٕمامئ٦مٍ  " لىم٤مقمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ  إؾمامقمٞمؾ قمـ هِمٞمؿٍ  ـمريؼ ُمـ داود

  ." شمسٕمامئ٦مٍ  أو

 اسمـ أظمرضمف،  آظمر اً إؾمٜم٤مد ب٤مبًما طمدي٨م ذم قيمٞمعٍ ًم وضمدت:  افّثاين

 ءالٕمًما سمـ قمٛمرو أيب قمـ قمٜمف درُمّل ٕا اًمّرمحـ قمبد أيب ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف

  .اً خمتٍم "دسمراعم ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مع اًمٜمبل "سمٚمٗمظ  قمٓم٤مء قمـ

 ذم زي٤مدة،  داود أيب قمٜمد قمٓم٤مء قمـ وزاقمّل ٕا رواي٦م ذم وىمع : ثفافّثا

 " قمٜمف أهمٜمك واهلل،  سمثٛمٜمف أطمّؼ  أٟم٧م " وهق دي٨محلا آظمر

 أّٟمف غمقم واّتػؼقا ، اًمّتدسمػم ُمنموقمّٞم٦م غمقم اّتػؼقا:  وهمػمه ٘مرـمبّل ًما لىم٤م

 .٤ملعما رأس ُمـ:  ٓىم٤م وم٢مّّنام وزؾر قثؾاف ؽر ، اًمّثٚم٨م ُمـ

 عَ ـَ مَ  .زمٓ,  َؿـ ؿالؾ؟   زمٓ أو جائز ظؼد هق ؾه ػقاؾواخت

َٓ  ؾقف افّتّكف  .أجاز جائز,  َمـ ؿالو , عتؼفبا إ

 .ٙمقومّٞمقنًموا وزاقمّل ٕوا ؽًمُم٤م لىم٤م .لوّ ٕوبا

  .دي٨محلا وأهؾ اًمِّم٤مومٕمّل  لىم٤م .وبافّثاين

 اًمّسّٞمد اٟمٗمرد سمّمٗم٦م ٕمتؼًمٚم ٞمؼٚمشمٕم ّٟمفٕو ، ( ) ب٤مبًما طمدي٨م وطمّجتٝمؿ

__________________ 
م ذم  (6) ع إُم٦م إذا ذم سمٞم "(  034) طمدي٨م أيب هريرة وزيد سمـ ظم٤مًمد رىمؿ ويمذا ُم٤م شم٘مدَّ

وضمٝمف قمٛمقم إُمر سمبٞمع إُم٦م إذا زٟم٧م ، ومٞمِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م : وىمقل اًمِم٤مرح  "زٟم٧م 

 .ومٞم١مظمذ ُمٜمف ضمقاز سمٞمع اعمدسّمر ذم اجلٛمٚم٦م، ُمدسّمرة أو همػم ُمدسّمرة 
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 ُمـ نّ ٕو ، ُمثالً  اًمّدار لسمدظمق قمت٘مف ؼٚمقم يمٛمـ سمٞمٕمف ُمـ ومٞمتٛمّٙمـ هب٤م

 دسّمرعما سمٞمع ضمقاز سمف حؼٚمومٞم،  باّتػاق سمٞمٕمف فًم ضم٤مز ؿمخص سمٕمتؼ أوىص

 .قصّٞم٦مًما ُمٕمٜمك ذم ّٟمفٕ

 ذط إن سمٞمٕمف جيقز:  فوظـ ، ومٞمٙمره َّٓ وإ ٤مضم٦محلسم٤م قازجلا قثؾاف وؿّقد

 .قمت٘مف ِمؽميعما غمقم

 .، دسّمرعما دون دسّمرةعما سمٞمع يٛمتٜمع:  أمحد وظـ

َّٓ  سمٞمٕمف جيقز ٓ:  شريـ ابـ وظـ  .ٟمٗمسف ُمـ إ

 سمٞمٕمف ُمٜمع ُمـ:  لوم٘م٤م،  ٤مضم٦محلسم٤م قازجلا شم٘مٞمٞمد ممإ ٕمٞمدًما دىمٞمؼ اسمـ لوُم٤م

 قازجلا يٜم٤مىمْمف كمّ ٙمًما ٜمععما نّ ٕ،  ٞمفٚمقم طمّج٦مً  دي٨محلا يم٤من ٤مً ٘مٚمُمٓم

 ذم دي٨محلسم٤م ٧ُم ٚمىم:  لي٘مق أن فٚموم اًمّّمقر سمٕمض ذم أضم٤مزه وُمـ .زئّل جلا

  .اًمّّمقر ُمـ ؽًمذ همػم ذم سمف ٘مقلًما زُمفٚمي الوم ، ومٞمٝم٤م ورد تلًما اًمّّمقرة

 فًم ُمدظمؾ ٓ " ٤مً حمت٤مضم ويم٤من " ىمقًمف سم٠منّ :  ٤مً ٘مٚمُمٓم أضم٤مزه ُمـ وأضم٤مب

 ضمقاز ٚمّسّٞمدًم ٞمتبلّم ًم بٞمٕمفًم ب٤مدرةعما ذم اًمّسب٥م بٞم٤منًم ذيمر وإّٟمام ، ٙمؿحلا ذم

 اٟمتٝمك  .ممأو بٞمعًما قمدم ٙم٤منًم ٤مضم٦محلا ٓقًمو ، بٞمعًما

 سمٕمض غمقم ومٞمحٛمؾ ٤مهل قمٛمقم ٓ قملم ىمْمّٞم٦م سم٠مّّن٤م:  ّولٕا وأضم٤مب

 مشفقر وهق ، ديـ ٞمفٚمقم يم٤من إذا سمام قازجلا اظمتّم٤مص وهق ، اًمّّمقر

  .اً أيض ؽفما مذهب يف فالخلاو أمحد مذهب

 هذا شمٍّمف ردّ  ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  دي٨محلا قمـ ؽّقةفادا بعض وأضم٤مب

 ُمـ شمٍّمف ردّ  غمقم سمف ومٞمستدّل ،  همػمه ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  ٙمقٟمفًم اًمّرضمؾ

  .ُم٤مًمف سمجٛمٞمع شمّمّدق
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 .رىمبتف ٓ دسّمرعما ظمدُم٦م سم٤مع إّٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ واّدقمك

 قمٓم٤مء قمـ ٞمامنٚمؾم أيب سمـ ؽٚمعما قمبد قمـ ومْمٞمؾٍ  اسمـ رواه سمام واطمت٩ّم 

 .اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف " دسّمرعما ظمدُم٦م سمبٞمع سم٠مس ٓ : لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ضم٤مسمر قمـ

َّٓ  ، صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل  .وإرؾم٤مًمف وصٚمف ذم ػٚماظمت أّٟمف إ

 وىمع ذيًما بٞمعًما أنّ  غمقم ومٞمف ٞمؾًمد ٓ إذ . طمّج٦م ومٞمف يٙمـ ملَ  صّح  قًمو

 .رىمبتف دون ُمٜمٗمٕمتف ذم ٤منيم اًمٜمّّح٤مم سمـ ٟمٕمٞمؿ اؿمؽماه ذيًما دسّمرعما ىمّّم٦م ذم

 ٤مً ؾمٗمٝم ُمٜمٝمؿ رأى إذا أُمقاهلؿ اًمٜم٤ّمس غمقم ُم٤ممإلا يبٞمع إّٟمام:  اعُمٝمٚم٥َّم لىم٤م

َّٓ  ُم٤مًمف ُمـ رء ٞمفٚمقم يب٤مع الوم سمسٗمٞمفٍ  ٞمسًم ُمـ وأُّم٤م ، أُمقاهلؿ ذم  ذم إ

 .ّؼ حلا أداء ُمـ اُمتٜمع إذا يٕمٜمل ، ٞمفٚمقم يٙمقن طمّؼ 

ـّ ًم ، لىم٤م يمام وهق  وىمد،  ٍمحلا ذاه غمقم شمردّ  دسّمرعما سمٞمع ىمّّم٦م ٙم

 أٟمٗمؼ رآه اّم ٚموم ، همػمه ُم٤مل فًم يٙمـ ملَ  دسّمرعما ص٤مطم٥م سم٠منّ  " قمٜمٝم٤م أضم٤مب

 ملَ  يم٤من قًمو ومٕمٚمف ٞمفٚمقم ٟم٘مض ٚمّتٝمٚمٙم٦مًم ؽًمسمذ شمٕمّرض وأّٟمف ، ُم٤مًمف َجٞمع

 ؾىم:  بٞمقعًما ذم خيدع يم٤من ذيًمٚم لىم٤م يمام " ومٕمٚمف يٜم٘مض ملَ  ُم٤مًمف َجٞمع يٜمٗمؼ

  .اٟمتٝمك .ُم٤مًمف ٞمعَج ٟمٗمسف غمقم يٗمّقت ملَ  ّٟمفٕ،  " سم٦مالظم ٓ: 

 " ُم٤مًمف ٞمفٚمقم سم٤مع ؽًمذٚموم " اًمّسٗمٞمف طمٙمؿ ذم يم٤من ومٙم٠مّٟمف

 ذم ٞمفٚمقم جرحلا ٤ميمؿحلا غمومٕم فُس ٚمَ وم فمٝمر ُمـ أنّ  ممإ .ؿفقرجلا ذهبو

 .ديقّنؿ ٟمسب٦م غمقم همرُم٤مئف سملم وي٘مسٛمف ٞمفٚمقم يبٞمٕمف طمّتك،  فًمُم٤م

 ؿٚموم:  أسمٞمف ديـ ذم لىم٤م طمٞم٨م ضم٤مسمر سم٘مّّم٦م واطمتّجقا .ـػّقةحلا ػفوخا

 .( ) ؿهل يٙمّسه وملَ ،  ٤مئطحلا يٕمٓمٝمؿ

__________________ 
أن أسم٤مه ىمتؾ يقم أطمد ، ، أظمؼمه  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل (  6236) أظمرضمف اًمبخ٤مري  (6)



 باب بيع   كتاب الطتـق  
م
 دبَّرال

611 

 اًمّثٛمر ذم ؼميم٦مًما ؾومتحّم ٞمحرضًم ٘مسٛم٦مًما أظّمر ّٟمفٕ،  ومٞمف طمّج٦م ٓو

 .يم٤من ؽًمويمذ،  ٗمري٘ملمًمٚم ػمخلا ؾومٞمحّم سمحْمقره

 دسّمرعما قمتؼ جيزئ : ىم٤مل، قمـ ـم٤موس  ؿمٞمب٦م أيب اسمـ أظمرج :تؽؿقؾ 

  .ػؾافّس  ػؾاخت وؿد ، اًمّٔمٝم٤مر ذم دًمقًما وأمّ  ٙمّٗم٤مرةًما ذم

ـُ حلا ٤مً ـم٤موؾم واومؼ:  افؼقل إول ،  دًمقًما أمّ  ذم واًمٜمّخٕمّل  دسّمرعما ذم س

 .واًمِّمٕمبّل  اًمّزهرّي  ومٞمٝمام ٗمفًموظم٤م

 ُمدسّمرٌ ،  ٙمّٗم٤مرةًما ذم جيزئ ٓ:  وزاقمّل ٕوا ؽًمُم٤م لىم٤م:  افؼقل افثاين

 .ٙمقومّٞملمًما ىمقل وهق،  قمت٘مف ٌؼ ٚمُمٕم ٓو دًمو أمّ  ٓو

 .دسّمرعما قمتؼ جيزئ:  اًمِّم٤مومٕمّل  لىم٤م: افؼقل افثافث 

 رء ٞمفٚمقم دام ُم٤م ٙم٤مشم٥معما قمتؼ جيزئ:  صمقر أسمق لىم٤م:  ؼقل افرابعاف

 .يمت٤مسمتف ُمـ

،  رومٕمٝم٤م ممإ ؾمبٞمؾ ٓ ّرّي٦محلا قم٘مد ؿهل صمب٧م ءٓه١م سم٠منّ  : ٍؽ ًم٤معم واطمت٩ّم 

  .رىمب٦م حترير ٙمّٗم٤مرةًما ذم قاضم٥مًموا

٤مز ضم ُم٤م طمّرّي٦م ُمـ ؿمٕمب٦م اعمدسّمر ذم يم٤مٟم٧م ًمق سم٠مّٟمف:  اًمِّم٤مومٕمّل  وأضم٤مب

  .سمٞمٕمف

__________________ 
ومٙمٚمَّٛمتف ، ومس٠مهلؿ أن ي٘مبٚمقا   ملسو هيلع هللا ىلصىمٝمؿ ، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل ؿمٝمٞمدًا ، وم٤مؿمتد اًمٖمرُم٤مء ذم طم٘مق

 .ومَل يٙمّسه هلؿ، طم٤مئٓمل  ملسو هيلع هللا ىلصصمٛمر طم٤مئٓمل ، وحيّٚمٚمقا أيب ، وم٠مسمقا ، ومٚمؿ يٕمٓمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ؾم٠مهمدو قمٚمٞمؽ إن ؿم٤مء اهلل ، ومٖمدا قمٚمٞمٜم٤م طملم أصبح ، ومٓم٤مف ذم اًمٜمخؾ ودقم٤م : وًمٙمـ ىم٤مل 

٘مل ًمٜم٤م ُمـ صمٛمره٤م سم٘مٞم٦م ، صمؿ ضمئ٧ُم ذم صمٛمره سم٤مًمؼميم٦م ، ومجددهت٤م وم٘مْمٞمتٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ ، وسم

اؾمٛمع ، : ًمٕمٛمر   ملسو هيلع هللا ىلصوهق ضم٤مًمٌس ، وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

واهلل إٟمؽ ًمرؾمقل ، أٓ يٙمقن ؟ ىمد قمٚمٛمٜم٤م أٟمؽ رؾمقل اهلل : وهق ضم٤مًمس ، ي٤م قمٛمر ، وم٘م٤مل 

 .اهلل
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 فهرس أطراف األحاديث

 لرقــماىرفىالحدوثـطىىىىىىىىىىىىى
ىهمزةىالوصـل

                                                         .ؾنكف ظؿؽ تربً يؿقـؽ , ئذين فف ا

 ومقاضع افقضقء مـفو                                                     , ابدأن بؿقومـفو 

                                                                    ملسو هيلع هللا ىلصشـي حمؿد مؼقَّدة ابعثفو ؿقومًو 

                         واظدفقا يف أوٓدـؿ                                    , اتؼقا اهلل 

 اجعؾقا أخر صالتؽؿ  بوفؾقؾ وترًا                                                          

 اذهبقا بخؿقصتل هذه إػ أيب جفؿ                                                         

                                       اذهبقا بف  ؾورمجقه                                   

                                                                .ؾوكؽ مل تصّؾ , ارجع ؾصؾِّ 

 .                               أن يبقً بؿؽي ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  اشتلذن افعبوس بـ ظبد ادطؾى 

                                                     .                        اضؾبقه واؿتؾقه 

 وٓ يبسط أحدـؿ ذراظقف اكبسوط افؽؾى                              ,اظتدفقا يف افسجقد 

 أو أـثر مـ ذفؽ                                               , أو مخسًو , اؽسؾـفو ثالثًو 

 وـػـقه يف ثقبغ                                                     , اؽسؾقه بامء وشدر 

 .                                                                           اؾعؾ وٓ حرج 

          اؿسؿقا ادول بغ أهؾ افػرائض ظذ ـتوب اهلل                                    

 اؿضف ظـفو                                                                                  

 اـتبقا ٕيب صوه                                                                            

                            مـ حلقم احلؿر إهؾقي صقئًو         اوٓ تلـؾق, اـػئقا افؼدور 

 اكتدب اهلل دـ خرج يف شبقؾف                                                               

 ؾنكام افرضوظي مـ ادجوظي                                                                                         , اكظرن َمـ إخقاكؽـ 

ىعـهمـزةىالقط
 أحتؾػقن وتستحؼقن                                                                        

  

337 

464 

242 

292 

429 

435 

353 

422 

253 

442 

99 

464 

465 

248 

324 

374 

345 

383 

426 

338 

 

343 



 فكارسىالكتابىىى

2 

 ؾؽ ودرامهؽ                                     خذ مج ,؟ أتراين مو اـستؽ ٔخذ مجؾؽ 

                 حتك تذوؿل ظسقؾتف                     .  أتريديـ أن ترجعل إػ رؾوظي ؟ ٓ

 ؾجؾده بجريدة كحق أربعغ                                    , أيت برجؾ ؿد ذب اخلؿر 

 ؾلتبعف إيوه                                            , ؾبول ظذ ثقبف , أيت بصبل 
ٍ
 ؾدظو بامء

                           وهق يستوك  بسقاك رضى                         ,  ملسو هيلع هللا ىلصأتقً افـبًل 

 .                          إػ ثـقي افقداع, وء مو ضؿر مـ اخلقؾ مـ احلػق ملسو هيلع هللا ىلصأجرى افـبُل 

 أحوبستـو هل ؟                                                                              

 اهلل تعوػ حيبف                                                                    أخزوه أنَّ 

 احلدود ثامكقن                                                                         أخّػ 

             إذا أتقتؿ افغوئط ؾال تستؼبؾقا افؼبؾي بغوئط وٓ بقل                               

 ؾوذـر اشؿ هلل ظز وجؾ                                        , إذا أرشؾً ـؾبؽ ادعؾؿ 

 ؾؽؾ مو أمسؽ ظؾقؽ                , وذـرت اشؿ اهلل ظؾقف , إذا أرشؾً ـؾبؽ ادعؾؿ 

           ؾال يؿـعفو                               , إذا اشتلذكً أحدـؿ امرأتف إػ ادسجد 

 إذا اصتد احلر ؾلبردوا ظـ افصالة                                                           

 وأدبر  افـفور مـ هو هـو                                        , إذا أؿبؾ افؾقؾ مـ هو هـو 

                                         ءبوفعشو ؾوبدُأوا , وحرض افعشوء ,  إذا أؿقؿً افصالة

                               وؾعؼفأو يُ , ؾال يؿسح يده حتك يؾعؼفو إذا أـؾ أحدـؿ ضعومًو 

 ـ اإلموم ؾلمـقا                                                                           إذا أمَّ 

 مل يتػرؿو                                 مو, بوخلقور ؾؽؾ واحد مـفام , إذا تبويع افرجالن 

 ثؿ ؿسؿ                                   , أؿوم ظـدهو شبعًو , إذا تزوج افبؽر ظذ افثقى 

د أحدـؿ ؾؾقستعذ بوهلل مـ أربع                                                     إذا تشفَّ

  أكػف موًء                                                          إذا تقضل أحدـؿ ؾؾقجعؾ يف

 إذا تقضل أحدـؿ ؾؾرؿد وهق جـى                                                         

 ؾؼد وجى افغسؾ                               , ثؿ جفدهو , إذا جؾس بغ صعبفو إربع 

 يرؾع فؽؾ ؽودر فقاء                                      , وفغ وأخريـ إذا مجع اهلل إ

 ؾال جيؾس حتك يرـع رـعتغ                                 , إذا دخؾ أحدـؿ ادسجد 
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 وإذا رأيتؿقه ؾلؾطروا                                               , إذا رأيتؿقه ؾصقمقا 

 مذن  ؾؼقفقا مثؾ مو يؼقل ادمذن                                               إذا شؿعتؿ اد

 ؾؾقغسؾف شبعًو                                            , إذا ذب افؽؾى يف إكوء أحدـؿ 

 أحدـؿ إػ رء يسسه مـ افـوس                                                  صذَّ إذا 

 أحدـؿ فؾـوس ؾؾقخػػ                                                             صذَّ إذا 

 .                                          افتحقوت هلل : ؾؾقؼؾ , إذا ؿعد أحدـؿ فؾصالة 

     إذا ؿؾً فصوحبؽ أكصً يقم اجلؿعي                                                  

 ؾوؽسؾقه شبعًو                                                      , إذا وفغ افؽؾى يف اإلكوء 

 أرى رؤيوـؿ ؿد تقاضلت يف افسبع إواخر                                                

           ـقػ يصـع؟                        . امرأتف ظذ ؾوحشي أرأيً فق وجد أحدكو 

 أرسظقا بوجلـوزة                                                                            

 ـؼل                                                                  أصبفً خؾؼل وُخؾُ 

                             أضعؿف أهؾؽ                                                         

 ـلكف يتفقع                                                    , و افسقاك يف ؾقف , أع أع 

 وجعؾ ظتؼفو صداؿفو                                                          ,أظتؼ صػقي 

                                      أظطقً مخسًو مل يعطفـ أحد مـ إكبقوء ؿؾبل          

 بلين حؾؾً حغ وضعً محع                                                    , وين تأؾ

 .                                               أؾال أظؾؿؽؿ صقئًو تدرـقن بف مـ شبؼؽؿ 

 .                                                              أؿبؾً راـبًو ظذ مجور أتوٍن 

                                                                     ؟أـون افـبل يصع يف كعؾقف

                                                      .ومحر افقحش, زمـ خقز اخلقؾ  ؾـوأـ

 أٓ أكبئؽؿ بلـز افؽبوئر                                                                    

 .                                    يف اجلسد مضغي إذا صؾحً صؾح اجلسد ـؾف  أٓ إنَّ 

                               أحلؼقا افػرائض بلهؾفو                                        

 افرجؾ صـق أبقف                                                          ظؿَّ  أمو صعرت أنَّ 

 .                                                     أمو خيشك افذي يرؾع رأشف ؿبؾ اإلموم 
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                                          .    وشؿرت أظقـفؿ ,  أمر بؼطع أيدهيؿ وأرجؾفؿ

 ويقتر اإلؿومي                                                    , مر بالل أن يشػع إذن أُ 

 مرت أن أشجد ظذ شبعي أظظؿ                                                           أُ 

 أن ُكخِرج يف افعقديـ افعقاتؼ وذوات اخلدور                                      , مركو أَ 

 وهنوكو ظـ شبع                                                , بسبع  ملسو هيلع هللا ىلصمركو رشقل اهلل أَ 

      .                                            مر افـوس أن يؽقن آخر ظفدهؿ بوفبقً أُ 

 وأن يؿشقا موبغ افرــغ                     , أن يرمؾقا إصقاط افثالثي  ملسو هيلع هللا ىلصأمرهؿ افـبل 

 وأن تصدق بؾحؿفو وجؾقدهو                       , أن أؿقم ظذ بدكف ,  ملسو هيلع هللا ىلصأمرين افـبل 

 .                                                 أمسؽ ظؾقؽ بعض موفؽ ؾفق خر فؽ 

 .                              صالة افعشوء وصالة افػجر , أثؼؾ افصالة ظذ ادـوؾؼغ  إنَّ 

 .                                   أحى افصقوم إػ اهلل تعوػ صقوم داود ظؾقف افسالم  إنَّ 

          أحؼ افؼوط أن تقؾقا بف مو اشتحؾؾتؿ بف افػروج                             إنَّ 

 .                                   ؾغ مـ آثور افقضقء جَّ حُم  اً رَّ أمتل يدظقن يقم افؼقومي ؽُ  إنَّ 

 .                                                           بعض هذه ٕؿدام دـ بعض  إنَّ 

 مؽتقم                                 مؾؽؾقا واذبقا حتك يمذن ابـ أ, بالًٓ يمذن بؾقؾ  إنَّ 

 خر مـ أن تذرهؿ ظوفي يتؽػػقن  افـوس                         , إن تذر ورثتؽ أؽـقوء 

 وإن احلرام بّغ                                                            , احلالل بّغ  إنَّ 

 .                ٕيوم افتل ــً حتقضغ ؾقفو وفؽـ دظل افصالة ؿدر ا, ذفؽ دم ظرق  إنَّ 

                         ملسو هيلع هللا ىلصواكتػك مـ وفدهو يف زمون رشقل اهلل , رجاًل رمك امرأتف  أنَّ 

 مـ حديد                     ورهـف درظوً , صسى مـ هيقد ضعومًو ا, ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنَّ 

                                               م مو حرم مـ افقٓدة         رّ افرضوظي حُت  إنَّ 

 .                                إن رؾع افصقت بوفذـر حغ يـكف افـوس مـ ادؽتقبي 

 .                                              ثؿ إن زكً ؾوجؾدوهو , إن زكً ؾوجؾدوهو 

                                        وتصدؿً هبو            , إن صئً حبسً أصؾفو 

 وإن صئً ؾلؾطر                                                         , إن صئً ؾصؿ 

 وٓ حلقوتف                ٓ يـخسػون دقت أحدٍ , افشؿس وافؼؿر آيتون مـ آيوت اهلل  إنَّ 
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 ظبوده                                 خيقف هبام, إن افشؿس وافؼؿر آيتون مـ آيوت اهلل 

 إن افشقطون جيري مـ ابـ آدم جمرى افدم                                                  

 .                                                         إن اهلل يـفوـؿ أن حتؾػقا بآبوئؽؿ 

 وادممـغ                         و رشقففط ظؾقفوشؾَّ , إن اهلل حبس ظـ مؽي افػقؾ 

 واخلـزير                                         , وادقتي , اهلل ورشقفف حرم بقع اخلؿر  إنَّ 

 .                                                    إن هلذه افبفوئؿ أوابد ـلوابد افقحش 

 تعوػ يقم خؾؼ افساموات وإرض                        مؽي حرمفو اهلل  إنَّ 

 ادسؾؿ ٓ يـجس                                                                            إنَّ 

 .                        وؿد أمر أن يستؼبؾ افؼبؾي , ؿد أكزل ظؾقف افؾقؾي ؿرآن  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  إنَّ 

 اهلل تعوػ يقم خؾؼ افساموات وإرض                                 هذا افبؾد حرمف إنَّ 

 حد وٓ حلقوتف                      يرشؾفو اهلل تعوػ ٓ تؽقن دقت أتل إن هذه أيوت اف

  وإن مل جتدوا ؾوؽسؾقهو وـؾقا ؾقفو                   , وجدتؿ ؽرهو ؾال تلـؾقا ؾقفو  إنَّ 

                            ملسو هيلع هللا ىلصؾلؿوده هبو رشقل اهلل , هيقديوً ً ؿتؾ جوريي ظذ أوضوح  إنَّ 

َّٓ , مل كرده ظؾقؽ  إنَّ    أكو حرم                                                            إ

                أكً أخقكو ومقٓكو                                                         

 أكً مـل وأكو مـؽ                                                                         

                     ملسو هيلع هللا ىلصؾػعؾـوهو مع رشقل اهلل , أكزفً آيي ادتعي يف ـتوب اهلل ظز وجؾ 

                    أكسقً أم ؿكت افصالة ؟                                             

 أكػجـو أركبًو بؿر افظفران                                                                    

 .                                       ؾنذا جئتفؿ ؾودظفؿ , إكؽ شتليت ؿقمًو أهؾ ـتوب 

                                    ؿتؾ افـسوء وافصبقون                       ملسو هيلع هللا ىلص كؽر افـبل  أ

 إكام إظامل بوفـقوت                                                                            

 وإذا رؾع ؾورؾعقا                            , ؾنذا رـع ؾورـعقا , إكام جعؾ اإلموم فقمتؿ بف 

 تؾػقا ظؾقف                                                   ؾال خت, إكام جعؾ اإلموم فقمتؿ بف 

 رون ظذ ظفد افـبل بام ظذ ادوذيوكوت                                 إكام ـون افـوس ُيماج

 تؼقل بقدك هؽذا                                                        أنإكام ـون يؽػقؽ 
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 أكام هق مـ إخقان افؽفون                                                                  

 أصفر وظؼ                                                                   يإكام هل أربع

 إكام افقٓء دـ أظتؼ                                                                         

 إهنو ٓبـي أخل مـ افرضوظي                , ً يل يف حجري مو حؾَّ  إهنو فق مل تؽـ ربقبتل

                 ومو يعذبون يف ـبر                                           , إهنام فقعذبـ 

 وأجعؾ ؾصف مـ داخؾ                                       , إين ــً أفبس هذا اخلوتؿ 

 إين ــً ٕدخؾ افبقً فؾحوجي وادريض ؾقف                                              

             يصع بـو                    ملسو هيلع هللا ىلصأصع بؽؿ ـام ـون رشقل اهلل  إين ٓ آفق أنْ 

 ؾال أحؾ حتك أكحر                                    , دت هديل وؿؾَّ , دت رأد إين فبَّ 

 ضعؿ وأشؼك                                                    إين أ, إين فسً ـفقئتؽؿ 

       يصع            ملسو هيلع هللا ىلصأصع بؽؿ ـون رشقل اهلل , إين ٕصع بؽؿ ومو أريد افصالة 

 إين ٕظؾؿ أكؽ حجر ٓ ترض وٓ تـػع                                                     

 مرة ؽـاًم                                                                   ملسو هيلع هللا ىلصأهدى افـبل 

            بثالث                                            ملسو هيلع هللا ىلصأوصوين خؾقع رشقل اهلل 

                                                                         .أوف بـذرك 

 أوفئؽ ذار اخلؾؼ ظـد اهلل                                                                 

                                                          أصقاطأول مو يطقف خيى ثالث 

 ؼه بغ افـوس يقم افؼقومي يف افدموء                                             أول مو يُ 

 ٓ تػعؾ                                                             , ظغ افربو ,  هأوَّ , ه أوَّ 

 قل ظذ افـسوء                                                                   إيوـؿ وافدخ

                                                               ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أـز شـي أيب افؼوشؿ 

    أحدـام ـوذب                                                             اهلل يعؾؿ أنَّ 

 افؾفؿ ارحؿ ادحؾؼغ                                                                         

 افؾفؿ أظقذ بؽ مـ اخلبٌ و اخلبوئٌ                                                        

 ومـ ظذاب افـور                                    , افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ ظذاب افؼز 

 وٓ يغػر افذكقب إٓ أكً                           , افؾفؿ إين طؾؿً كػز طؾاًم ـثرًا 
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         افؾفؿ أؽثـو                                              , افؾفؿ أؽثـو , افؾفؿ أؽثـو 

 افؾفؿ بوظد بقـل وبغ خطويوي  ـام بوظدت بغ ادؼق وادغرب                          

 وجـى افشقطون مو رزؿتـو                                          . افؾفؿ جـبـو افشقطون 

                 افؾفؿ حقافقـو وٓ ظؾقـو                                                     

 ـام صؾقً ظذ إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ      , ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد  افؾفؿ صؾِّ 

 افؾفؿ اؽػر فف                                                              , ظؾقف  افؾفؿ صؾِّ 

               وهوزم إحزاب                   , وجمري افسحوب , افؾفؿ مـزل افؽتوب 

ىحــرفىالباء
 مل وفق بشوة                                                            أو, بورك اهلل فؽ 

  ً  ؾؼؿً ظـ يسوره                                                                                                  , مـ افؾقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼوم افـبل , ظـد خوفتل مقؿقكي  ب

 وافشوؿي                                                 , واحلوؿي , مـ افصوفؼي  ملسو هيلع هللا ىلصبرىء 

                                      ؾخرجً ؾقفو     ,رسيي إػ كجد  ملسو هيلع هللا ىلصبعٌ رشقل اهلل 

 رجالً مـ أصحوبف أظتؼ ؽالمًو فف ظـ دبر                                 أنَّ ملسو هيلع هللا ىلصبؾغ افـبًل 

 مل يتػرؿو                                                                   افبقعون بوخلقور مو

                                                                    بدأ بؿؼدم رأشف                      

ىحـرفىالتاء
 تبؾغ احلؾقي مـ ادممـ حقٌ يبؾغ افقضقء                                                     

        وا فقؾي افؼدر يف افعؼ إواخر                                                   حترَّ 

 وافطقبوت                                                       , وافصؾقات , افتحقوت هلل 

 وحتؿدون دبر ـؾ صالة ثالثًو وثالثغ مرة                          , تؽزون , تسبحقن 

 ثؿ ؿوم إػ افصالة                                             ,  ملسو هيلع هللا ىلصتسحركو مع رشقل اهلل 

 يف افسحقر برـي                                                             ؾننَّ , تسحروا 

 ـ اهلل دـ خرج يف شبقؾف                                                               تضؿَّ 

 ؼطع افقد يف ربع ديـور ؾصوظدًا                                                            تُ 

 يف حجي افقداع بوفعؿرة إػ احلٍ                                        ملسو هيلع هللا ىلصمتتع رشقل اهلل 

          تقضل واؽسؾ ذـرك                                                                
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 تقضل واكضح ؾرجؽ                                                                         

ىحـرفىالثاء
 .ومفر افبغل خبقٌ , ثؿـ افؽؾى  خبقٌ 

ىحـرفىالجوم
 ـؾ واحدة مـفام بنؿومي                              , بغ ادغرب وافعشوء  ملسو هيلع هللا ىلصمجع افـبًل 

ىحـرفىالحاء
 م رشقل اهلل حلقم احلؿر إهؾقي                                                         حرَّ 

                                                                                    .ؾ ـؾف احلِ 

ىحـرفىالخاء
                       خذي مـ موفف بودعروف مو يؽػقؽ ويؽػل بـقؽ                    

 ؾنكام افقٓء دـ اظتؼ                                              , خذهيو واصسضل افقٓء 

 يستسؼل ؾتقجف إػ افؼبؾي يدظق                                             ملسو هيلع هللا ىلصخرج افـبُل 

 يف صفر رمضون يف حر صديد                                   ملسو هيلع هللا ىلصخرجـو مع رشقل اهلل 

 (          افصالة جومعي)ؾبعٌ مـوديًو يـودي  , ملسو هيلع هللا ىلصخسػً افشؿس ظذ ظفد رشقل اهلل 

 بـوس                صذَّ ؾ ملسو هيلع هللا ىلصؾؼوم رشقل اهلل ,  ملسو هيلع هللا ىلصخسػً افشؿس ظذ ظفد رشقل اهلل 

 أن تؽقن افسوظي                   ؾؼوم ؾزظًو خيشك ,  ملسو هيلع هللا ىلصخسػً افشؿس يف ظفد افـبل 

 يقم إضحك بعد افصالة                                                   ملسو هيلع هللا ىلصخطبـو افـبل 

 وافشعر                    , واحلـطي , وافعسؾ , وافتؿر , مـ افعـى : اخلؿر مـ مخسي 

 يؼتؾـ يف احلرم                                           , مـ افدواب ـؾفـ ؾوشؼ  مخٌس 

ىحـرفىالدال
 مـ إكصور ؽالمًو فف                                                             دبَّر رجٌؾ 

      وظثامن بـ ضؾحي          , وبالل , وأشومي بـ زيد , افبقً  ملسو هيلع هللا ىلصدخؾ رشقل اهلل 

 مـ افثـقي افعؾقو                                          , مؽي مـ ـداء  ملسو هيلع هللا ىلصدخؾ رشقل 

 وأكو مسـدتف إػ صدري                     ملسو هيلع هللا ىلصظذ افـبل  افرمحـ بـ أيب بؽر  دخؾ ظبد

 دخؾ مؽي ظوم افػتح وظذ رأشف ادغػر                                                    

 ومل يغسؾف                                                   , ؾـضحف ظذ ثقبف , دظو بامء  

           ؾنين أدخؾتفام ضوهرتغ                                                  , دظفام 
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ـُ اهلل أحؼ أن يؼه                                                                       دي

ىحـرفىالذال
 ذفؽ ؾضؾ اهلل يمتقف مـ يشوء                                                              

                                  ذهى  افصوئؿقن افققم بوٕجر                            

 افذهى بوفذهى ربًو إَّٓ هوء  وهوء                                                         

ىحرفىالراء
 ارـبفو                                                   : ؾؼول , رأى رجالً يسقق بدكي 

 تقضل كحق وضقئل هذا                                                         ملسو هيلع هللا ىلصرأيً فـبل 

 ربوط يقم يف شبقؾ اهلل خر مـ افدكقو ومو ظؾقفو                                           

ص فصوحى افعريي أن يبقعفو بخرصفو                                                    رخَّ

ص   ؾرأيتف ظؾقفام                                                      , هلام يف احلرير رخَّ

 افتبتؾ                                         ظذ ظثامن بـ مظعقن  ملسو هيلع هللا ىلصرد رشقل اهلل 

    رـعتو افػجر خر مـ افدكقو ومو ؾقفو                                                      

              يؼيض حوجتف                                                                                                                    ملسو هيلع هللا ىلص يقمًو ظذ بقً حػصي ؾرأيً افـبلَّ رؿقً 

ًُ افصالة مع حمؿد                                                                   ملسو هيلع هللا ىلصرمؼ

ىحـرفىالزاي
 زوجتؽفو بام معؽ مـ افؼرآن                                                              

ىحـرفىالدون
      ظـ ادتعي ؾلمرين هبو                                              شلفً ابـ ظبوس 

 افؾفؿ اؽػر يل                                                  , شبحوكؽ افؾفؿ وبحؿدك 

 يؼرأ يف ادغرب بوفطقر                                                     ملسو هيلع هللا ىلصشؿعً افـبل 

            ؾنن تسقيي افصػقف مـ متوم افصالة                               , شُقوا صػقؾؽؿ 

ىحـرفىالذون
 أو يؿقـف                                                                          , صوهداك 

 صغؾقكو ظـ افصالة افقشطك                                                                  

 وؿبقرهؿ كوراً  صالة افعك مأل اهلل أجقاؾفؿ , صغؾقكو ظـ افصالة افقشطك 

 صقومفام                                                                           ظـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذان يقمون هنك رشقل اهلل : ؾؼول   صفدت افعقد مع ظؿر 
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                                ؾصػـو صػغ   , صالة اخلقف  ملسو هيلع هللا ىلصصفدت مع رشقل اهلل 

                                        افصالة يقم افعقد ؾبدأ بوفصالة ؿبؾ اخلطبي                                                                                      ملسو هيلع هللا ىلصصفدت مع رشقل اهلل 

 يؼيض ؾقفو بغرة                                                          ملسو هيلع هللا ىلصصفدت افـبل 

ىحرفىالصاد
 ٓ يزيد يف افسػر ظذ رـعتغ                             ؾؽون,  ملسو هيلع هللا ىلصصحبً رشقل اهلل 

 ائذين فف تربً يؿقـؽ                                                        , صدق أؾؾح 

 صالة اخلقف يف بعض أيومف افتل فؼل ؾقفو افعدو                   ملسو هيلع هللا ىلصبـو رشقل اهلل  صذَّ 

                                                                    ملسو هيلع هللا ىلصبـو صالة حمؿد  صذَّ 

 صالة اخلقف يف ؽزوة ذات افرؿوع                                    ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  صذَّ 

 ثؿ ذبح                                       , ثؿ خطى , يقم افـحر  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  صذَّ 

 أو افثوفٌ                              , ؾؽـً يف افصػ افثوين   ظذ افـجور  صذَّ 

 بعدهو ادغرب                                   صذَّ ثؿ , افعك بعدمو ؽربً افشؿس صذَّ 

 ظذ ؿز بعدمو دؾـ ؾؽز أربعًو                                               ملسو هيلع هللا ىلصفـبل ا صذَّ 

 صالة اجلامظي أؾضؾ مـ صالة افػذ بسبع وظؼيـ درجي                                   

 وظؼيـ ضعػًو       ذ صالتف يف بقتف ويف شقؿف مخسًو صالة افرجؾ يف اجلامظي تضعػ ظ

 ورـعتغ بعدهو                             , رـعتغ ؿبؾ افظفر  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ً مع رشصؾق

                                    ..                                                                                                                           احلؿد هلل ) ؾؽوكقا يستػتحقن افصالة ب, وظثامن , وظؿر , صؾقً مع أيب بؽر

                             ظذ امرأة موتً يف كػوشفو          ملسو هيلع هللا ىلصصؾقً وراء افـبل 

ىحرفىالضاد
 بؽبشغ أمؾحغ أؿركغ ذبحفام بقده                                        ملسو هيلع هللا ىلصضحك افـبل 

ىحرفىالطاء
 يف حجي افقداع ظذ بعره                                                  ملسو هيلع هللا ىلصضوف افـبل 

ىحرفىالطون
 ـوفعوئد يف ؿقئف                                                            , افعوئد يف هبتف 

 ظومؾ أهؾ خقز ظذ صطر مو خيرج مـفو مـ متر أو زرع                                  

                    قل اجلـي                       حرمً ظؾقف دخ, ظبدي بودرين بـػسف 

 ويف افرـوز اخلؿس                       , وادعدن جبور . جبور  و افبئر, افعجامء جبور 
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 وأكو ابـ أربع ظؼة شـي ؾؾؿ جيزين               , يقم أحد  ملسو هيلع هللا ىلصظرضً ظذ رشقل اهلل 

 آخذه فؽ                                                : ؾؼؾً , ظرؾً أكف حيى افسقاك 

 رشؾؽام إهنو صػقي بـً حقل                                                         ظذ 

 ظؾقؽ بوفصعقد ؾنكف يؽػقؽ                                                                  

 ظؾقؽؿ برخصي اهلل افتل رخص فؽؿ                                                        

ىحـرفىالغون
 خر ممو ضؾعً ظؾقف افشؿس وؽربً                      , ؽدوة يف شبقؾ اهلل أو روحي 

         ؽدوة يف شبقؾ اهلل أو روحي خر مـ افدكقو ومو ؾقفو                               

 كلـؾ اجلراد                                          , ؽزوكو مع رشقل اهلل شبع ؽزوات 

ىاءـحـرفىالف
 .                             ؾلخذت افسقاك ؾؼضؿتف وضقبتف , بكه  ملسو هيلع هللا ىلصه رشقل اهلل ؾلبدَّ 

 وإذا ؿوم محؾفو                                                          , ؾنذا شجد وضعفو 

 رأشف بغ حجريـ                                             رضَّ أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصؾلمر رشقل اهلل 

          ؾنن أـؾ ؾال تلـؾ                                                                

 ؾؾققاصؾ إػ افسحر                                              , ؾليؽؿ أراد أن يقاصؾ 

 ثؿ أصعرهو وؿؾدهو                                     .  ملسو هيلع هللا ىلصؾتؾً ؿالئد هدي رشقل اهلل 

    صدؿي افػطر ظذ افذـر وإكثك واحلر وادؿؾقك                   ملسو هيلع هللا ىلصؾرض رشقل اهلل 

 ثؿ شؾؿ                                                   , ؾسجد شجدتغ ؿبؾ أن يسؾؿ 

                                صقمل ظـ أمؽ                                                            ؾ

                       ؾذفؽ صقوم داود ظؾقف افسالم            , وأؾطر يقمًو , ؾصؿ يقمًو 

 وآشتحداد                                                         , اخلتون , افػطرة مخس 

 ؾنين ٓ أصفد ظذ جقر                                                , فدين إذًا ؾال ُتش

 (                                             شبحون اشؿ ربؽ إظذ )ؾؾقٓ صؾقً بـ 

 .                        اؾعؾ وٓ حرج : ر إٓ ؿول خِّ م وٓ أُ دِّ ؾام شئؾ يقمئذ ظـ رء ؿُ 

 ؾؿـ ؿضقً فف بحؼ مسؾؿ ؾنكام هل ؿطعي مـ كور                                          

 ؾؾقحؾػ بوهلل أو فقصؿً                                               , ؾؿـ ـون حوفػًو 
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 يف افرؾقؼ إظذ                                                                             

ىافـحرفىالق
 .                         فعـ اهلل افقفقد :  ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأمل يعؾؿ أن رشقل اهلل , ؿوتؾ اهلل ؾالكًو 

 ثؿ بوظقه                       , مجؾقه , إن اهلل دو حرم ظؾقفؿ صحقمفو , تؾ اهلل افقفقد وؿ

 ؾلجدين أظوؾف                                     , وفؽـف مل يؽـ بلرض ؿقمل , ٓ  :ؿول 

                                 وفـ جتزىء ظـ أحد بعدك                    , كعؿ :  ؿول

                                                              ملسو هيلع هللا ىلصؿد ذـرين هذا صالة حمؿد 

 فبقؽ بوحلٍ                                          :  وكحـ كؼقل ملسو هيلع هللا ىلصؿدمـو مع رشقل اهلل 

                                 وفؾرجؾ شفاًم           , فؾػرس شفؿغ , ؿسؿ يف فـػؾ 

 بوفشػعي يف ـؾ مول مل يؼسؿ                                                ملسو هيلع هللا ىلصؿه افـبل 

 ؿرى دـ وهبً فف                                                      بوفعُ  ملسو هيلع هللا ىلصؿه افـبل 

 ؿطع يف جمـ ؿقؿتف ثالثي دراهؿ                                                             

 هلل                                                     واحلؿد, وشبحون اهلل , اهلل أـز : ؿؾ 

                  ؿؿ ؾورـع رـعتغ                                                         

 صؾ فؽؿ                                                                          ؿقمقا ؾأل

ىافـحرفىالك
 ثؿ يغتسؾ              , ثؿ تقضل وضقءه فصالة , ؽسؾ يديف , ـون إذا اؽتسؾ مـ اجلـوبي 

 حتك يبدو بقوض إبطقف                                       , ج بغ يديف ؾرَّ  صذَّ ـون إذا 

 شوجدًا                                                                        ملسو هيلع هللا ىلصمل حيـ أحد مـو طفره حتك يؼع رشقل اهلل , ـون إذا ؿول شؿع اهلل دـ محده 

 ثؿ يؽز حغ يرـع                             , يؼقم يؽز حغ , ـون إذا ؿوم إػ افصالة 

 ـون إذا ؿوم مـ افؾقؾ يشقص ؾوه بوفسقاك                                                   

 (                   افتغ و افزيتقن) ؾؼرأ يف إحدى افرـعتغ بـ, افعشوء أخرة  صذَّ ؾ, ـون يف شػره 

 يصؾقن افعقديـ ؿبؾ اخلطبي               , وظؿر ريض اهلل ظـفام , وأبق بؽر ,  ملسو هيلع هللا ىلصـون افـبل 

 ؾقبوذين وأكو حوئض                                                    , ـون يلمرين ؾلتزر 

 ؾقؼرأ افؼرآن                                          , يف حجري وأكو حوئض  يتؽئـون 

 إذا ـون ظذ طفر شر                            , ؿع يف افسػر بغ افظفر وافعك ـون جي
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 ؾلؽسؾف وأكو حوئض                           , وهق معتؽػ ـون خيرج رأشف إيلَّ 

 يػصؾ بقـفام بجؾقس                                     , وهق ؿوئؿ , ـون خيطى خطبتغ 

 .                             ؾلمحؾ أكو وؽالم كحقي معل إداوة مـ موء  ,ـون يدخؾ اخلالء 

 ـون يدرك افػجر وهق جـى مـ أهؾف                                                       

 ـون يرؾع يديف حذو مـؽبقف إذا اؾتتح افصالة                                                 

 ظذ راحؾتف حقٌ ـون وجفف                                                    ـون يسبح 

 (                         احلؿد هلل رب افعودغ  ) وافؼراءة بـ, ـون يستػتح افصالة بوفتؽبر 

 .                                                    ؾنذا وجد ؾجقة كصَّ , ـون يسر افعـؼ 

 ـون يصع شجدتغ خػقػتغ بعدمو يطؾع افػجر                                             

 ـون يصع افظفر بوهلوجرة وافعك وافشؿس كؼقي                                            

 وت بؿروضفـ                        تؾػعِّ ؾقشفد مع كسوء مـ ادممـوت مُ , ـون يصع افػجر 

 ثؿ يرجع إػ ؿقمف ؾقصع هبؿ                   , ـون يصع مع رشقل اهلل افعشوء أخرة 

 ـون يصع مـ افؾقؾ ثالثي ظؼة رـعي                                                      

                                   ـون يصع اهلجر حغ تدحض افشؿس                   

 .                                 ملسو هيلع هللا ىلصمومي بـً زيـى بـً رشقل اهلل حومؾ أُ ـون يصع وهق

 ـون يعتؽػ يف افعؼ إواخر مـ رمضون                                                  

                                         وضفقره       , وترجؾف , ـون يعجبف افتقؿـ يف تـعؾف

                                                              ـون يػرغ ادوء ظذ رأشف ثالثًو  

                                                                     ـون يؼرأ بوفستغ إيل ادوئي

                              قغ مـ صالة افظفر بػوحتي افؽتوب فـون يؼرأ يف افرـعتغ إو

                                          (  آمل تـزيؾ )ـون يؼرأ يف صالة افػجر يقم اجلؿعي 

 ؽ                                            وخرًا مـ, ـ هق أوىف مـؽ صعرًا ـون يؽػل مَ 

َّٓ  , افصقم مـ رمضون ـون يؽقن ظعَّ                        يف صعبونؾال أشتطقع أن أؿيض إ

                                        ؾ بعض مـ يبعٌ يف افرسايو ٕكػسفؿ خوصيـون يـػِّ 

                                       ال موـثرة افس , وإضوظي ادول , ـون يـفك ظـ ؿقؾ وؿول

                                       ملسو هيلع هللا ىلصؾوء اهلل ظذ رشقفف أل بـل  افـضر ممو ـوكً أمقا

47 

439 

46 

486 

88 

72 

87 

247 

66 

52 

54 

448 

434 

454 

98 

242 

42 

39 

53 

424 

445 

39 

494 

424 

433 

447 



 فكارسىالكتابىىى

14 

                                                   ـ               ــوكً يف بريرة ثالث ُش 

                                        (  هلل رب افعودغ  احلؿد)  ـوكقا يػتتحقن افصالة بـ

                                                                                       ـزِّ ـزِّ 

                                                    الثي أثقاب يامكقي  ثب ملسو هيلع هللا ىلصـػـ رشقل اهلل 

                                                              ؾفق حرام    ـؾ ذاب أشؽر

                                      ؾؿـو افصوئؿ ومـو ادػطر , يف شػر ملسو هيلع هللا ىلصــو مع رشقل اهلل 

                                            يؽؾؿ افرجؾ مـو صوحبف  , ؿ يف  افصالةــو كتؽؾَّ 

                    افػلءثؿ كرجع ؾـتتبع   , إذا زافً افشؿس ملسو هيلع هللا ىلصــو كجؿع مع افرشقل اهلل 

 .              وٓ ادػطر ظذ افصوئؿ ,  ؾؾؿ يعى افصوئؿ ظذ ادػطر,  ــو كسوؾر مع افـبل

  .                                 ثؿ كـكف , صالة اجلؿعي ملسو هيلع هللا ىلصــو كصع مع رشقل اهلل 

                                                يف صدة احلر  ملسو هيلع هللا ىلصــو كصع مع رشقل اهلل 

                                                                     ــو كعزل وافؼرآن يـزل 

                     أو صوظًو مـ متر    , صوظًو مـ ضعوم ملسو هيلع هللا ىلصــو كعطقفو يف زمـ رشقل اهلل 

                                            هلؿ هذه  و, ــو كؽري إرض ظذ أن فـو هذه

                                        ومسح ظذ خػقي  , وتقضل ,ؾبول  , ملسو هيلع هللا ىلصــً مع افـبل 

                                                ملسو هيلع هللا ىلصــً أؽسؾ اجلـوبي مـ ثقب رشقل اهلل 

                              الكو جـىـِ مـ إكوء واحد  ملسو هيلع هللا ىلصــً أؽتسؾ أكو ورشقل اهلل 

                                      ورجالي يف ؿبؾتف ملسو هيلع هللا ىلصــً أكوم بغ يدي رشقل اهلل 

                                          وهق حمرم , يغسؾ رأشف ملسو هيلع هللا ىلصـقػ ـون رشقل اهلل 

                                                     رضعتؽام   أؿد  ـقػ وؿد زظؿً أنْ 

ىالمـرفىالـح
                                                فبقؽ ٓ ذيؽ فؽ فبقؽ , فبقؽ افؾفؿ فبقؽ

                                                            واخلر بقديؽ  ,فبقؽ وشعديؽ 

                                               فقخوفػ اهلل بغ وجقهؽؿأو  , صػقؾؽؿ نَّ فتسق  

                                                                            وفسـى  ,فتؿش

                                                               فعؾف خيػػ ظـفام مو مل يقبسو  
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                                 واختذوا ؿبقر أكبقوئفؿ مسوجد  ,   افقفقد وافـصورىفعـ اهلل

                                                                             فعـ ادممـ ـؼتؾف  

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  مل أر                                     افرــغ افقاميـغ  يستؾؿ مـ افبقً إ

                                                مل يزل يصع رـعتغ حتك رجع إيل ادديـي   

                         تعوهدًا مـف ظذ رـعتل افػجر   مل يؽـ ظذ رء مـ افـقاؾؾ  أصدّ 

            وفقٓ أن معل اهلدي ٕحؾؾً    ,مو أهديً ,فق اشتؼبؾً مـ أمري مو اشتدبرت 

  .                                      ؾحذؾتف بحصوة , ن رجالً اضؾع ظؾقؽ بغر إذكؽأفق 

                                                   افـوس ؽضقا مـ افثؾٌ إيل افربع    فق أنَّ 

                                                           اهلل مل حيـٌ      إن صوء:  فق ؿول

                                    أصؼ ظذ أمتل ٕمرهتؿ بوفسقاك ظـد ـؾ صالة   فقٓ أنْ 

                                         فقٓ أن أصؼ ظذ أمتل ٕمرهتؿ بوفصالة هذه افسوظي 

                                                 يػعؾف موؾعؾتف  ملسو هيلع هللا ىلصفقٓ أين رأيً رشقل اهلل 

                             دموء رجول وأمقاهلؿ     ظك كوٌس دَّ دظقاهؿ ٓافـوس ب كعطفق يُ 

                                          فق يعؾؿ ادور بغ يدي ادصع موذا ظؾقف مـ اإلثؿ  

     .                                                       ثؿ يؿسؽفو حتك تطفر ,  فراجعفو

                                                       كذر ؾقام ٓ يؿؾؽ     فقس ظذ رجؾٍ 

                                                 فقس ظذ ادسؾؿ يف ظبده وٓ ؾرشف صدؿي 

         .                                                 فقس ؾقام دون مخسي أواق صدؿي

                                                                ظؾقف كػؼي           فقس فِؽ 

 وصؼ اجلققب , فقس مـو مـ رضب اخلدود 

 فقس مـ افز افصقوم يف افسػر

َّٓ  فقس مـ رجؾ ادظك                                           ـػر فغر أبقف وهق يعؾؿف إ

ىرفىالمومـح
                                            مو بول أؿقام ؿوفقا ـذا وـذا ؟ فؽـل أصع وأكوم

                                          مو بول احلوئض تؼيض افصقم وٓ تؼيض افصالة    

                              مو بول رجول يشسضقن ذوضًو فقس يف ـتوب اهلل ظز وجؾ 
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                                                                      موت بغ حوؿـتل وذاؿـتل

                                                    مو جتدون يف افتقراة يف صلن افرجؿ ؟  

  .                          فق فقؾتغ, ببقً فقؾي , مو حؼ امرئ مسؾؿ فف رء يقيص بف 

 .                             ملسو هيلع هللا ىلصي يف حؾي محراء أحسـ مـ رشقل اهلل مو رأيً مـ ذي دِ 

        .            ملسو هيلع هللا ىلصصالة مـ رشقل اهلل  وٓ أتؿَّ , صالة  خػَّ أمو صؾقً وراء إموم ؿط 

     .                                    صع افعك حتك ـودت افشؿس تغربأُ  مو ـدُت 

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمو ــو كعرف اكؼضوء صالة رشقل اهلل    بوفتؽبرإ

                                                        رى افقجع ؿد بؾغ مو بؾغ أمو ــً 

َّٓ , اهلل ؿ يف شبقؾ ؽؾَ مو مـ مؽؾقم يُ                        يدمك  فؿ جوء يقم افؼقومي وـؾْ إ

                                          ـؿثؾ افصوئؿ افؼوئؿ   , مثؾ ادجوهد يف شبقؾ اهلل 

                                                                            مطؾ افغـل طؾؿ  

                             ـام صغؾقكو ظـ افصالة افقشطك , رهؿ وبققهتؿ كورًا مأل اهلل ؿبق

                                                   ؾال يبعف حتك يستقؾقف , مـ ابتوع ضعومًو 

                                    وفقتبقأ مؼعده يف افـور , ظك مو فقس فف ؾؾقس مـو مـ ادَّ 

                                                     ؽػ يف إواخر تمـ اظتؽػ معل ؾؾقع

   .                        ثؿ راح يف افسوظي إوػ, مـ أؽتسؾ يقم اجلؿعي ؽسؾ اجلـوبي 

 َّٓ                                                       ـؾى صقد او موصقي مـ اؿتـك ـؾبًو إ

                                                مـ أحدث يف أمركو هذا مو فقس مـف ؾفق رد 

 .                                     ؾؾس أأو إكسون ؿد , مـ أدرك موفف بعقـي ظـد رجؾ 

 .                             ؾؾقسؾػ  يف ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم, مـ أشؾػ يف رء 

                                      ؾؽون فف مول يبؾغ ثؿـ افعبد, مـ أظتؼ ذـًو يف ظبد 

                                           ؾنهنو فؾذي أظطقفو , ؿرى فف وفعؼبف مـ أظؿر ظُ 

َـّ , أو افؽراث , أو افثقم , مـ أـؾ افبصؾ       .                       مسجدكو  ؾال يؼرب

َّٓ , ؾثؿرهو فؾبوئع , مـ بوع كخاًل ؿد أبرت     .                          أن يشسط ادبتوعإ

  .                       ث ؾقفام كػسفدِّ رـعتغ ٓ حُي  صذَّ ثؿ , مـ تقضل كحق وضقئل هذا 

                                                                   قغتسؾؾمـ جوء اجلؿعي ؾ
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                       ؾفق ـام ؿول  , مـ حؾػ ظذ يؿغ بؿؾي ؽر اإلشالم ـوذبًو متعؿدًا 

                                      مـ حؾػ ظذ يؿغ صز يؼتطع هبو مول امرىء مسؾؿ 

                                                          مـ محؾ ظؾقـو افسالح ؾؾقس مـو  

                                            خرى  أؾؾقذبح مؽوهنو , ن يصع أمـ ذبح ؿبؾ 

                                              ؾؾف ؿراط , ظؾقفو  صذَّ مـ صفد جـوزة حتك يُ 

                          د اهلل وجفف ظـ افـور شبعغ خريػًو مـ صوم يقمًو يف شبقؾ اهلل بعَّ 

                                   صوب افـسؽ أؾؼد , وكسؽ كسؽـو , صالتـو  صذَّ مـ 

                                     راضغ أضقؿف مـ شبع , رض ؿقد صز مـ طؾؿ مـ إ

                                    ؾفق يف شبقؾ اهلل , مـ ؿوتؾ فتؽقن ـؾؿي اهلل هل افعؾقو 

                                                                     ـ ؿتؾ افرجؾ ؟       مَ 

                                                                      ـ ؿتؾ ؿتقالً ؾؾف شؾُبُف مَ 

                                                ظذب بف يقم افؼقومي , ـ ؿتؾ كػسف بقء مَ 

                  ؾنكف ٓ حيؾ مـ رء حرم مـف حتك يؼيض حجف, ـ ـون مـؽؿ أهدى مَ 

                               مـ أول افؾقؾ وأوشطف ,  ملسو هيلع هللا ىلصـ ـؾ افؾقؾ أوتر رشقل اهلل مِ 

                                                              ـ مل جيد كعؾغ ؾؾقؾبس خػغمَ 

                                                      صوم ظـف وفقف , ـ موت وظؾقف صقوم مَ 

                               ـ كز صالة أو كوم ظـفو ؾؽػورهتو أن يصؾقفو إذا ذـرهو  مَ 

                                            و إذا ذـرهو             ـ كز صالة ؾؾقصؾقفمَ 

                                     ؾؾقتؿ صقمف  , ؾلـؾ أو ذب , مـ كز وهق صوئؿ 

                                            أو أصور إفقفو , ن حيؿؾ ظؾقفو أأمره  مـؽؿ أحدٌ 

ىرفىالنونـح
                                             ؾرشًو ؾلـؾـوه   ملسو هيلع هللا ىلصكحركو ظذ ظفد رشقل اهلل 

                          ملسو هيلع هللا ىلصوأمركو هبو رشقل اهلل  –يعـل متعً احلٍ  –كزفً آيي اٌدتعي 

                                      يف افققم افذي موت ؾقف   افـجور  ملسو هيلع هللا ىلصكعك افـبل 

                                                                     كعؿ إذا هل رأت ادوء    

                                              وأن يبقع حورض فبود  , ن تؾؼك افرـبون أهنك 
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                                                                      ن يبقع حورض فبودأهنك 

                                                    هنك ظـ بقع افثؿرة حتك يبدو صالحفو  

                                                             هنك ظـ بقع افثامر حتك تزهك  

                                     اجلوهؾقي  أهؾيتبويعفو بقعًو وـون , هنك ظـ بقع حبؾ احلبؾي 

                                                           هنك ظـ بقع افذهى بوفقرق ديـًو 

                                                                   هنك ظـ بقع افقٓء وهبتف 

  .                                    افؽوهـوحؾقان , ومفر افبغل , هنك ظـ ثؿـ افؽؾى 

                     هنك ظـ افصالة بعد افصبح حتك تطؾع افشؿس وبعد افعك حتك تغرب 

                                                                  هنك ظـ صقم يقم اجلؿعي  

                                                     وافػطر , افـحر , هنك ظـ صقم يقمغ 

                              إٓ شقاًء بسقاء , وافذهى بوفذهى , هنك ظـ افػضي بوفػضي 

َّٓ , هنك ظـ فبس احلرير                        مقضع إصبعغ إ

                                          وأذن يف حلقم اخلقؾ, هنك ظـ حلقم احلؿر إهؾقي 

                                                                  هنك ظـ ادخوبرة وادحوفؼي  

                                                                             هنك ظـ ادزابـي 

                                                                             هنك ظـ ادـوبذة 

                                                 (  إكف ٓ يليت بخر : ) وؿول , هنك ظـ افـذر 

                                                                     هنك ظـ كؽوح افشغور  

                                هؾقي   وظـ حلقم احلؿر إ, هنك ظـ كؽوح ادتعي يقم خقز 

                                                                             هنك ظـ افقصول  

      .                                              عزم ظؾقـو ومل يُ , هنقـو ظـ إتبوع اجلـوئز 

ىاءـرفىالكـح
                                                     ؾؽوكً تغتسؾ فؽؾ صالة   , هذا ظرق 

     .                                        ملسو هيلع هللا ىلصكزفً ظؾقف شقرة افبؼرة أهذا مؼوم افذيـ 

                                                              ؽقـًو  ضعوم شتغ مسإهؾ جتد 

                                                                        هؾ جتد رؿبي تعتؼفو  
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                                                                      هؾ معؽؿ مـف رء ؟ 

                                                يلـؾ مـف  ملسو هيلع هللا ىلصنين رأيً رشقل اهلل ؾ, هؾؿ 

َـّ  َـّ أودـ , هلـ  ه                                                  هؾفـ   أمـ ؽر  تك ظؾقف

                                                        وهق فـو مـفو هديي, هق ظؾقفو صدؿي 

ىحـــرفىالواو
                                  بقـؽام بؽتوب اهلل ظز وجؾ   ؿضغَّ وافذي كػز بقده َٕ 

                                                                         بدًا  أواهلل ٓ أفبسف 

                                 وفبؽقتؿ ـثرًا   , ظؾؿ فضحؽتؿ ؿؾقاًل أواهلل فق تعؾؿقن مو 

                                   فؼطعً يدهو   ًفق أن ؾوضؿي بـً حمؿد  رسؿ, هلل وايؿ ا

                                                        وضقء اجلـوبي  ملسو هيلع هللا ىلصوضعً فرشقل اهلل 

                                                                         ملسو هيلع هللا ىلص وضقء رشقل اهلل

                               (  ؾال يػعؾ ذافؽ أحدـؿ : ) ومل يؼؾ , يػعؾ أحدـؿ  ـؿَ وفِ 

                                                           وهذا ظسك أن يؽقن كزظف ظرق 

                                                                         ويؾ فألظؼوب مـ افـور 

                                                             وفؾعوهر احلجر , افقفد فؾػراش 

ى(الى)ىحـرفى
َّٓ , ؾلرى ؽرهو , ٓ أحؾػ ظذ يؿقـل                            تقً افذي هق خر مـفوأ إ

                                      فف ادؾؽ وفف احلؿد, ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف 

 َّٓ                                                    مثاًل بؿثؾ   ٓ تبقعقا افذهى  بوفذهى إ

                   أربعي أصفر وظؼًا ظذ زوج  إَّٓ , د امرأة ظذ مقً ؾقق ثالث ٓ حُت 

                                             ؾنكؽ إن أظطقتفو ظـ مسلفي  , ٓ تسلل اإلمورة 

                                     -يعـل ادرأه  –ٓ تسوؾر يقمًو وٓ فقؾف إٓ مع ذي حمرم 

 .                                                           وٓ تعد يف صدؿتؽ, ٓ تشسه 

َـّ                                                        بـوتؽؿ وٓ أخقاتؽـ  ظعَّ  ٓ تعرض

                                                   و يقمغ  أ مقا رمضون بصقم يقمٍ ٓ تؼدَّ 

                       وٓ تؼبقا يف آكقي افذهى وافػضي  , وٓ افديبوج  ٓ تؾبسقا احلرير
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                             ؾنكف مـ فبسف يف افدكقو مل يؾبسف يف أخرة  , ٓ تؾبسقا احلرير 

                                         ع بعضؽؿ ظذ بقع بعضوٓ يب, وٓ تؾؼقا افرـبون 

                                                     وٓ تؾبس افؼػوزيـ  , ادحرمي  ٓ تـتؼى

                                        وٓ افبؽر حتك تستلذن, ٓ تـؽح إيؿ حتك تستلمر 

                                          وٓ وهق يداؾعف إخبثون  , ٓ صالة بحرضة ضعوم 

   .  وٓ صالة بعد افعك, ٓ صالة بعد افصبح حتك ترتػع افشؿس 

                                                        ٓ صالة دـ مل يؼرأ بػوحتي افؽتوب  

                                                 خل داود ظؾقف افسالم أٓ صقم ؾقق صقم 

                                                    وفؽـ جفود وكقي, ٓ هجرة  بعد افػتح 

َـّ                                                                  أحدـؿ يف ادوء افدائؿ  ٓ يبقف

                            يف حد مـ حدود اهلل ظز وجؾ إَّٓ  ٓ جيؾد ؾقق ظؼة أشقاط 

                                وٓ بغ ادرأة وخوفتفو  , ٓ جيؿع افرجؾ بغ ادرأة وظؿتفو 

                                                        بغ اثـغ وهق ؽضبون ٓ حيؽؿ أحدٌ 

                        ن تسوؾر مسرة يقم وفقؾي أ, بوهلل وافققم أخر  ٓ حيؾ ٓمرأة تممـ

                    ظذ مقً ؾقق ثالث  دَّ ن حُت أ, ٓ حيؾ ٓمرأة تممـ بوهلل وافققم أخر 

 َّٓ                                                  بنحدى ثالث  ٓ حيؾ دم امرىء مسؾؿ إ

                                                  وٓ افؽوؾر ادسؾؿ, ؾؿ افؽوؾر ٓ يرث ادس

                                                        ٓ يزال افـوس بخر مو ظجؾقا افػطقر

                              حدـؿ يف افثقب افقاحد فقس ظذ ظوتؼف مـف رءأٓ يصع 

                                                             حدـؿ يقم اجلؿعي أمـ ٓ يصق

                                              ٓ يؼبؾ اهلل صالة أحدـؿ إذا أحدث حتك يتقضل

                                                    بغ اثـغ وهق ؽضبون  ؿٌ حؽَ  ٓ يؼضغَّ 

                                      وٓ افرساويالت    , وٓ افعامئؿ , ٓ يؾبس افؼؿص 

                                             ٓ يؿسؽـ أحدـؿ ذـره بقؿقـف وهق يبقل       

                                                ه أن يغرز خشبي يف جدارهجورَ  ٓ يؿـع جورٌ 

                                                   أو جيد رحيوً , ٓ يـكف حتك يسؿع صقتًو 
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ىحـرفىالواء
 .                         مـ أن يزين ظبده , واهلل مو مـ أحد أؽر مـ اهلل , مي حمؿد أيو 

        .                         افـوس ؾؾققجز ؾليؽؿ أمَّ , إن مـؽؿ مـػريـ : يو أهيو افـوس 

                                                              إكام صـعً هذا فتلمتقا يب: يو أهيو افـوس 

 .                                و أشلفقا اهلل افعوؾقي, ٓ تتؿـقا فؼوء افعدو :  يو أهيو افـوس

                                    أمل أجدـؿ ضالًٓ ؾفداـؿ اهلل يب    :معؼ إكصور  يو

                                      ج مـ اشتطوع مـؽؿ افبوءة ؾؾقتزو: معؼ افشبوب  يو

                                     ؾنكؽـ أـثر حطى جفـؿ , تصدؿـ : معؼ افـسوء  يو

                                                         رم مـ افـسىحي حيرم مـ افرضوع مو

                                       أحدـؿ أخوه ـام يعض افػحؾ ؟ ٓ ديي فؽ   يعض  

                                                                       يغسؾ ذـره ويتقضل  

                                                        يف احلؾ واحلرم  يؼتؾ مخس ؾقاشؼ 

                                                      مـفؿ  ُيؼسؿ مخسقن مـؽؿ ظذ رجؾٍ 

                               وأهؾ افشوم مـ اجلحػي  , ؾ أهؾ ادديـي مـ ذي احلؾقػي هُي 
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